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Силиконов протектор Samsung
Силиконов протектор Samsung, за Samsung Galaxy J5 (2016), тънък, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/123818/silikonov-protektor-samsung

Закачалка за дрехи OKOffice 3554 Палма
Закачалка за дрехи OKOffice 3554 Палма, 5 бр. куки, метална, поставка за чадъри, черна
http://obiavidnes.com/obiava/123817/zakachalka-za-drehi-okoffice-3554-palma

Закачалка за дрехи OKOffice 3550 Палма
Закачалка за дрехи OKOffice 3550 Палма, 5 бр. куки, метална, поставка за чадъри, хром
http://obiavidnes.com/obiava/123816/zakachalka-za-drehi-okoffice-3550-palma

Закачалка за дрехи OKOffice 3547 Клас
Закачалка за дрехи OKOffice 3547 Клас, 8 бр. куки, метална, поставка за чадъри, черна
http://obiavidnes.com/obiava/123815/zakachalka-za-drehi-okoffice-3547-klas

Закачалка за дрехи OKOffice 3548 Клас
Закачалка за дрехи OKOffice 3548 Клас, 8 бр. куки, метална, поставка за чадъри, хром
http://obiavidnes.com/obiava/123814/zakachalka-za-drehi-okoffice-3548-klas

Закачалка за дрехи OKOffice 3545 Трик
Закачалка за дрехи OKOffice 3545 Трик, 8 бр. куки, метална, височина 170 см, черна
http://obiavidnes.com/obiava/123813/zakachalka-za-drehi-okoffice-3545-trik

Закачалка за дрехи OKOffice 3546 Трик
Закачалка за дрехи OKOffice 3546 Трик, 8 бр. куки, метална, височина 170 см, хром
http://obiavidnes.com/obiava/123812/zakachalka-za-drehi-okoffice-3546-trik

Печелете пари докато си почивате
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123811/pechelete-pari-dokato-si-pochivate

Закачалка за дрехи OKOffice 20427 Старт
Закачалка за дрехи OKOffice 20427 Старт, 8 бр. куки, метална, височина 160 см, черно-бяла
http://obiavidnes.com/obiava/123810/zakachalka-za-drehi-okoffice-20427-start

Закачалка за дрехи OKOffice 3549 ELF
Закачалка за дрехи OKOffice 3549 ELF, 10 бр. куки, метална, поставка за чадъри и отцедник, хром
http://obiavidnes.com/obiava/123809/zakachalka-za-drehi-okoffice-3549-elf
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Закачалка за дрехи OKOffice 3553 Марта
Закачалка за дрехи OKOffice 3553 Марта, 4 бр. куки, метална, височина 170 см, черна
http://obiavidnes.com/obiava/123808/zakachalka-za-drehi-okoffice-3553-marta

Мартеници на едро и дребно. Онлайн магазин МИР-МАР.Гривни с надписи и фирмено лого.
МИР-МАР произвеждаме мартеници от 2003г. През всички тези години натрупахме доста опит и сега за сезон 2017г. сме
подготвени с много актуални модели. Може да видите какво предлагаме на:http://martenici-bg.com/ Приемаме поръчки на
електронната ни поща bg_martenici@abv.bg и на телефон 0895023731 и тел.0898493205. Всички поръчки за страната се
изпращат с куриерска служба "Еконт Експрес", поръчката се плаща при получаването и на куриера. Цената и времето за
доставка е в зависимост от населеното място. Поръчките се изпълняват по реда на постъпване, с предимство са
по-големите.
Поръчки над 500 бр. се изпълняват най-малко за 10 дни. Могат да се поръчат имена и надписи липсващи от списъка. За
поръчки цената е: от 10 до 50 бр. цена 1.00 лв. от 51 бр. до 100 бр. цена 0.45 лева над 100 бр. цена 0.40 лева
Минималното количество при поръчка е 10 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/123807/martenici-na-edro-i-drebno-onlayn-magazin-mir-margrivni-s-nadpisi-i-firmeno-lo

Допълнителни доходи от интернет, надомна работа
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123806/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Закачалка за дрехи OKOffice 3543 Марта
Закачалка за дрехи OKOffice 3543 Марта, 4 бр. куки, метална, височина 170 см, хром
http://obiavidnes.com/obiava/123805/zakachalka-za-drehi-okoffice-3543-marta

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123804/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
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Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123803/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

РАБОТИТЕ СИ ОТ ВКЪЩИ ! НЯМАТЕ ШЕФ НА ГЛАВАТА ! ВИЕ СТЕ СИ ШЕФ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123802/rabotite-si-ot-vkyshti--nyamate-shef-na-glavata--vie-ste-si-shef-

БЕЗ КОМИСИОН ЧЕХИЯ ГАРАНТИРАНА РАБОТА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ЧРЕЗ
АГЕНЦИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА В
ПРАГА И НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В
БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване
наджанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за
перилни препарати,склад за компютърна техника,склад за парфюми,склад за балатум и много други позиции
ТД,осигуровки заплата 700-750 евро.Строители всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и други
работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на
40 евро. ЧЕХИЯ е страна с нисък стандарт развита икономика и без безработица.Език не е задължителен.Подсигурени
квартири. Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/123801/bez-komision-chehiya-garantirana-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-chrez-agenciya

Закачалка за дрехи OKOffice 5948 Rado
Закачалка за дрехи OKOffice 5948 Rado, 8 бр. куки, метална, поставка за чадъри и отцедник, хром
http://obiavidnes.com/obiava/123800/zakachalka-za-drehi-okoffice-5948-rado

Контролер NZXT Sentry Mesh
Контролер NZXT Sentry Mesh, 5.25“ (13.34cm)
http://obiavidnes.com/obiava/123799/kontroler-nzxt-sentry-mesh

0887232146,строителни ремонти с качество.
0887232146,фини шпакловки,обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на
измазване,топлоизолация,замазки,зидария,пръскана мазилка,влачена мазилка.минерална мазилка и др.
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довършителни работи,качеството се вижда на момента,започване веднага.0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/123798/0887232146stroitelni-remonti-s-kachestvo

Охладител за видеокарти NZXT Kraken G10
Охладител за видеокарти NZXT Kraken G10, червен, съвместим с видеокарти от серията Nvidia GTX 1080, Titan X, 980/Ti,
970, 960, Titan, 780/Ti, 770, 760, 680, 670, 660/Ti, 580, 570, 560/Ti 560SE & AMD R9 390/X, 380/X, 290/X
http://obiavidnes.com/obiava/123797/ohladitel-za-videokarti-nzxt-kraken-g10

0882551735 фини шпакловки и др.започване веднага
0882551735, ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО. фини шпакловки. гипсова шпакловка. латекс. топлоизолация. обръщане покрай pvc
дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. минерална мазилка. влачена мазилка. силиконова мазилка. пръскана
мазилка и др. . замазки. зидария зида и тераси и преградни стени. качествено, корекно, цени на място. започване веднага,
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.
http://obiavidnes.com/obiava/123796/0882551735-fini-shpaklovki-i-drzapochvane-vednaga

Уеб камера HP HD 2300
Уеб камера HP HD 2300, микрофон, HD 720p (1280 x 720), USB 2.0 high-speed
http://obiavidnes.com/obiava/123795/ueb-kamera-hp-hd-2300

Лаптоп HP EliteBook 840 G3 (L3C64AV_23028492)
Лаптоп HP EliteBook 840 G3 (L3C64AV_23028492), двуядрен Skylake Intel Core i5-6200U 2.30/2.80 GHz, 14.0" (35.56 cm)
FHD Display, (DisplayPort), 1x USB Type-C, Windows 10, 1.54kg
http://obiavidnes.com/obiava/123794/laptop-hp-elitebook-840-g3-l3c64av_23028492

Lenovo A6010 (червен)
Lenovo A6010 (червен), поддържа 2 сим, 5" (12.7 cm) HD IPS Display, четириядрен Qualcomm MSM8916 1.2 GHz, 1GB RAM,
8GB Flash памет(+microSD), 8 & 2 Mpix camera, Android, 128g
http://obiavidnes.com/obiava/123793/lenovo-a6010-cherven

Lenovo A6010 (бял)
Lenovo A6010 (бял), поддържа 2 сим, 5" (12.7 cm) HD IPS Display, четириядрен Qualcomm MSM8916 1.2 GHz, 1GB RAM,
8GB Flash памет(+microSD), 8 & 2 Mpix camera, Android, 128g
http://obiavidnes.com/obiava/123792/lenovo-a6010-byal

Lenovo A6010 (черен)
Lenovo A6010 (черен), поддържа 2 сим, 5" (12.7 cm) HD IPS Display, четириядрен Qualcomm MSM8916 1.2 GHz, 1GB RAM,
8GB Flash памет(+microSD), 8 & 2 Mpix camera, Android, 128g
http://obiavidnes.com/obiava/123791/lenovo-a6010-cheren

Входна врата модел 093-G
Представяме блиндирана входна врата, изработена от метал, размери с касата 96/200 см. Дебелината на крилото е
50мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навън/лява, навън/дясна. Покритието е машинно поставено,
топло пренесено PVC фолио в тъмно кафяв цвят. Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени
уплътнения на крилото и касата, метален обков -брава, иноксови дръжки, секретен патрон с 5 секретни ключа + 2
монтажни ключа, вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Този модел е много подходящ за жилища, строени след 2000г. /ново строителство/, където размерът на вратата
отговаря на размера на отвора. Стилната геометрична шарка придава цялостен завършек на Вашето жилище.
http://obiavidnes.com/obiava/123790/vhodna-vrata-model-093-g
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Монитор Samsung S32F351FUU
Монитор Samsung S32F351FUU, 32"(81.28 cm) VA панел, FHD, 5ms, 5 000 000:1, 2x HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/123789/monitor-samsung-s32f351fuu

Самобръсначка Philips S5600 AquaTouch (нарушен търговски вид)
Самобръсначка Philips S5600 AquaTouch (нарушен търговски вид), за сухо и мокро бръснене, cordless до 50 мин. с едно
зареждане
http://obiavidnes.com/obiava/123788/samobrysnachka-philips-s5600-aquatouch-narushen-tyrgovski-vid

cialis АПТЕЧЕН
Аптечния 100 % ОРИГИНАЛЕН Циалис е един от най-предпочитаните секс стимуланти за мъже поради много причини.
Cialis е продукта с който, ще имате здрава ерекция, ще предотвратите преждевременното изпразване и с Циалис ще
може да повторите. Cialis няма странични ефекти. Действа на всеки.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/123787/cialis-aptechen

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ (за целия диплей) Remax за Apple iPhone 6 Plus и
iPhone 6S Plus
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ (за целия диплей) Remax за Apple iPhone 6 Plus и iPhone 6S Plus, черен
http://obiavidnes.com/obiava/123786/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-celiya-dipley-remax-za-apple-i

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ (за целия диплей) Remax за Samsung Galaxy S7
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ (за целия диплей) Remax за Samsung Galaxy S7, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123785/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-celiya-dipley-remax-za-samsung

Правете пари по интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123784/pravete-pari-po-internet

Lenovo Vibe C2 (черен)
Lenovo Vibe C2 (черен), 5" (12.7 cm) IPS дисплей, четири-ядрен Mediatek MT6735P 1GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет
(+microSD слот), 8.0 & 5.0 Mpix camera, Android, 139g
http://obiavidnes.com/obiava/123783/lenovo-vibe-c2-cheren

Блиндирана входна врата модел 901
Вратата е с 1,5 мм прахово боядисан метал и 10мм MDF фрезовани панели с ламинатно покритие. Модела съдържа
висок клас шумо и топло изолация - минерална вата, както и добавено към нея метално оребряване. Дебелината на
крилото е 9см. Лицевият и вътрешния панел са с красива фрезована шарка. За да придобие завършен вид, модела от серия
Елеганс има поставен допълнителен MDF елемент, представляващ рамка на MDF панела, който придава стилен вид на
крилото. От страната на пантите крилото е подсилено с осем пасивни шипа, които при затворено положение плътно
приляга в касата. Към всеки модел е поставено и гумено уплътнение за още по добра изолация. Модела Т-901 е с две
независими заключващи системи, всяка с по три активни шипа, като е добавена и трета, скрита ключалка тип "резе" от
вътрешната страна.
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http://obiavidnes.com/obiava/123782/blindirana-vhodna-vrata-model-901

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ (за целия диплей) Remax за Samsung Galaxy S7
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ (за целия диплей) Remax за Samsung Galaxy S7, черен
http://obiavidnes.com/obiava/123781/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-celiya-dipley-remax-za-samsung

Входни и интериорни врати на изключителни цени!
Предлагаме голямо разнообразие от модели и цветове, качество на достъпни цени и бързи монтажи! Заповядайте в
шоурум Врати Експерт гр Варна. Очакваме Ви!
гр. Варна Бул. Цар Освободител 189
тел. 0899691001
http://obiavidnes.com/obiava/123780/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розов и оранжев
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
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на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/123779/masajna-kushetka-magicpro

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо "Килимче"
Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/123778/infracherveno-topleshto--kilimche

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/123777/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/123776/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/123775/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
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водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/123774/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/123773/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2016 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
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електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/123772/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
Лимфомат - апарат за лимфен дренаж / пресотерапия
Лимфотронът е подходящ, както за СПА центрове, козметични салони, здравни студиа, фитнес зали, така и за лична
употреба в домашни условия.

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
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4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/123771/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ (за целия диплей) Remax за Samsung Galaxy S7
Edge
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ (за целия диплей) Remax за Samsung Galaxy S7 Edge, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123770/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-celiya-dipley-remax-za-samsung

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ (за целия диплей) Remax за Samsung Galaxy S7
Edge
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ (за целия диплей) Remax за Samsung Galaxy S7 Edge, черен
http://obiavidnes.com/obiava/123769/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-celiya-dipley-remax-za-samsung

Не ви е разрешено да публикувате обяви .
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
шоурумa, ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани модели врати за Варна са с постоянна
складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/123768/ne-vi-e-razresheno-da-publikuvate-obyavi-

Допълнителни доходи от интернет, надомна работа
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123767/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Калъф /тип бележник/ за Apple IPad Pro
Калъф /тип бележник/ за Apple IPad Pro, до 9.7" (24.6 cm), с кожен капак, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123766/kalyf-tip-belejnik-za-apple-ipad-pro

Калъф /тип бележник/ за Apple IPad Pro
Калъф /тип бележник/ за Apple IPad Pro, до 9.7" (24.6 cm), с кожен капак, черен
http://obiavidnes.com/obiava/123765/kalyf-tip-belejnik-za-apple-ipad-pro

Калъф /тип бележник/ за Apple IPad Air 2
Калъф /тип бележник/ за Apple IPad Air 2, до 9.4" (24 cm), с кожен капак, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123764/kalyf-tip-belejnik-za-apple-ipad-air-2

Умна кана за здравословни топли напитки - идеален коледен подарък
Освен за кипване, служи и за пречистване и достигане на водата до температура, подходяща за съответна билкова,
медена, чаена или друга напитка. Защото полезните качества и аромата на горещите напитки се запазват напълно, само
при идеалната за тях температура. Знаем, че не трябва да разтваряме натурален мед в току що сварен горещ чай,
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защото при тази висока температура се отделят канцерогенни съставки, които са изключително опасни за човешкото
здраве. А за да се запазят полезните и лечебни съставки на меда в чая, то температурата на водата трябва да е
по-ниска от 50 С градуса. Съответно за зелен чай е необходима вода с температура под 80C, за разтворимо кафе - 90C, а
за черен чай, горещ шоколад или супа - 100C градуса. С новата кана с електронно управление това вече ще е напълно
възможно – само задайте необходимата температура и отидете да си вършите друга работа, докато водата достигне
желаните градуси. Ще бъдете известени с три вида сигнали (светлинен, звуков и писмен), че операцията е завършена, а
„умната“ кана ще продължи автоматично да поддържа непроменена температурата на водата още половин час след
това. Освен това тази кана разполага и с функции за пречистване на водата. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/123763/umna-kana-za-zdravoslovni-topli-napitki---idealen-koleden-podaryk

Детоксикатори
Детоксикаторът е хидротерапевтично йонизиращо устройство за извличане на токсини от тялото през стъпалата на
краката. Този, най-усъвършенстван модел, предлага още две независими допълнителни функции - нагревки чрез колан с
инфрачервена технология и физиотерапевтичен масаж чрез електроди за електроимпулси. Можете да го използвате
сами - употребата му не изисква никаква специална подготовка. Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки,
подобрява клетъчните функции и засилва кръвообращението. Физиотерапевтичният масаж чрез ел.импулси подобрява
локално кръвообръщението и премахва болки. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на три
независими функции- 1 бр., Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация (консуматив - за около 40
процедури) – 1 бр., Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Двойка самозалепващи електроди за
физиотерапия - 1 комплект, Инструкции за употреба на български език. За подробности и поръчки посетете интернет
магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/123762/detoksikatori

Йонизираща душ-слушалка с германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път (под
действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504,
02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/123761/yonizirashta-dush-slushalka-s-germaniy-i-turmalin

Пластири за детоксикация на организма
За извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през стъпалата по време на сън – изключително добър
начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи
организма, възвръщат и балансират енергията в тялото, нормализират работата на стомашно-чревния тракт.
Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и
отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба.
Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/123760/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W от ТехноМаг
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/123759/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w-ot-tehnomag
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Семеен пулсиращ душ за зъби (орален дентален иригатор)
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/123758/semeen-pulsirasht-dush-za-zybi-oralen-dentalen-irigator

Овлажнители на въздуха
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/123757/ovlajniteli-na-vyzduha

Ултразвуков овлажнител с йонизатор
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая VapoLux New – с вграден електронен влагомер,
който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва и
изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. С голям резервоар (4.5л) и възможност за
до 11 часа автономна работа с едно зареждане. С отделно управляем йонизатор за повишаване качеството на въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/123756/ultrazvukov-ovlajnitel-s-yonizator

Уред за сребърна вода Dr. Silver Universal
За ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити,
кожни болести, изгаряния. За дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци. За дезинфекция на мивки, вани, съдове,
детски играчки и дрехи. Непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Уред за получаване на сребърна вода със сменяем сребърен електрод. Доверете се
на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/123755/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver-universal

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите
във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището.
Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др.
Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.За
повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/123754/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, на ножчета за бръснене,
глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута (верижки, пръстени, обици,
гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на принтери, печати, часовникови
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механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
«ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/123753/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/123752/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Активатор за жива и мъртва вода – 69 лева
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/123751/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Дестилатори за вода
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/123750/destilatori-za-voda

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/123749/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор
Суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за
незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/123748/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Йонизатор и озонатор на въздуха
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
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и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/123747/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

Калъф /тип бележник/ за Apple IPad Air 2
Калъф /тип бележник/ за Apple IPad Air 2, до 9.4" (24 cm), с кожен капак, черен
http://obiavidnes.com/obiava/123746/kalyf-tip-belejnik-za-apple-ipad-air-2

Калъф /тип бележник/ за Apple IPad Air 2
Калъф /тип бележник/ за Apple IPad Air 2, до 9.7" (24.6 cm), с кожен капак, черен
http://obiavidnes.com/obiava/123745/kalyf-tip-belejnik-za-apple-ipad-air-2

Калъф /тип бележник/ за Apple IPad Pro
Калъф /тип бележник/ за Apple IPad Pro, до 9.7" (24.6 cm), с кожен капак, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123744/kalyf-tip-belejnik-za-apple-ipad-pro

Зарядно у-во Remax RCC201
Зарядно у-во Remax RCC201, 2.1 A, 2 USB изхода, универсално, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123743/zaryadno-u-vo-remax-rcc201

Хибриден лаптоп Lenovo Miix 310 (80SG00EEBM) (сребрист)
Хибриден лаптоп Lenovo Miix 310 (80SG00EEBM) (сребрист), четириядрен Cherry Trail Intel Atom x5-Z8350 1.44/1.92 GHz,
10.1"(25.65cm) IPS Multitouch Display, (micro HDMI), 4GB, 32GB SSD, micro USB 2.0, Windeows 10, 1.1kg
http://obiavidnes.com/obiava/123742/hibriden-laptop-lenovo-miix-310-80sg00eebm-srebrist

Lenovo A7000 (бял)
Lenovo A7000 (бял), поддържа 2 сим, 5.5" (13.97 cm) HD IPS Display, осемядрен Cortex-A53 1.5 GHz, 2GB RAM, 8GB Flash
памет(+microSD), 8 & 5 Mpix camera, Android, 140g
http://obiavidnes.com/obiava/123741/lenovo-a7000-byal

Хибриден лаптоп Lenovo Miix 310 (80SG00EFBM) (сребрист)
Хибриден лаптоп Lenovo Miix 310 (80SG00EFBM) (сребрист), четириядрен Cherry Trail Intel Atom x5-Z8350 1.44/1.92 GHz,
10.1"(25.65cm) IPS Multitouch Display, (micro HDMI), 4GB, 64GB SSD, micro USB 2.0, Windeows 10, 1.1kg
http://obiavidnes.com/obiava/123740/hibriden-laptop-lenovo-miix-310-80sg00efbm-srebrist

Хибриден лаптоп Lenovo Miix 310 (80SG00EFBM) (сребрист)
Хибриден лаптоп Lenovo Miix 310 (80SG00EFBM) (сребрист), четириядрен Cherry Trail Intel Atom x5-Z8350 1.44/1.92 GHz,
10.1"(25.65cm) IPS Multitouch Display, (micro HDMI), 4GB, 64GB SSD, micro USB 2.0, Windeows 10, 1.1kg, 4G мрежа
http://obiavidnes.com/obiava/123739/hibriden-laptop-lenovo-miix-310-80sg00efbm-srebrist

Видеорегистратор
Видеорегистратор, Remax CX-01, камера за автомобил, Full HD, 2.7" (6.8 cm) LCD Display, до 32GB памет с карта, USB,
G сензор, сива
http://obiavidnes.com/obiava/123738/videoregistrator
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Разклонител Vivanco 37650
Разклонител Vivanco 37650, 6 гнезда, On/Off бутон, 4m, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123737/razklonitel-vivanco-37650

kamagra jelly
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
преди полов акт. Уникалните съставки на Kamagra Jelly са напълно натурални и добре познати и напълно безопасни без
каквито и да е странични ефекти.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/123736/kamagra-jelly

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123735/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НЕОГРАНИЧЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123734/neogranicheni-dopylnitelni-dohodi

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
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За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123733/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Разклонител Vivanco 37649
Разклонител Vivanco 37649, 6 гнезда, On/Off бутон, 2,5m, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123732/razklonitel-vivanco-37649

Странични приходи
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123731/stranichni-prihodi

Курсове по математика за кандидат-студенти!
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по математика за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Подготвителните курсове по математика за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния
процес на курсистите: опитни преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Пробни изпити
• Проверка на домашни работи
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/123730/kursove-po-matematika-za-kandidat-studenti

Курсове по География за кандидат-студенти на Родина!
Курсовете за кандидат-студенти по География на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички
университети и техните приемни изпити по География.
Подготвителните курсове по География за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния процес
на курсистите: опитни преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Седмични тестове
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/123729/kursove-po-geografiya-za-kandidat-studenti-na-rodina

Страница 17/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

11.12.2016

Курсове по История за кандидат-студенти на Родина!
Курсовете за кандидат-студенти по История на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички
университети и техните приемни изпити по История.
Вашата подготовка ще премине поетапно през историческите събития от българската история. Обучението се
провежда в малки групи. Курсовете включват седмични тестове, домашни работи и постоянен контрол върху учебния
прогрес. Гарантираме ви, че с нашите курсовете по история ще учите с интерес и ще постигнете отлични резултати!
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Седмични тестове
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/123728/kursove-po-istoriya-za-kandidat-studenti-na-rodina

Подготвителни курсове по Химия за кандидат-студенти на Родина!
Курсовете за кандидат-студенти по Химия на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети
и техните приемни изпити по Химия.
Курсовете по Химия се провеждат в малки групи. Курсистите в групите по Химия са на различна възраст - от ученици в
десети клас до завършили професионалисти.
Подготвителните курсове по Химия за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния процес на
курсистите: качествени преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Пробни изпити
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/123727/podgotvitelni-kursove-po-himiya-za-kandidat-studenti-na-rodina

Блиндирана входна врата
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с ламинатно покритие. Размери на вратата с касата - 92/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела-всеки по 10мм, а за шумо- и
термоизолация има полистирен /материал, който се използва и за саниране на сгради/. Лицевият и задният панел са с
красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с
дебелина до 34см. Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с
„Г-образна“ лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две
независими заключващи системи DAF-моноблок, всяка с по три активни шипа. Патронът на горната ключалка от
вътрешната страна е с фабрично поставен „върток“, служещ за улеснение при заключване, а не с ключ от вътрешната
страна, както е при модел Т100.
В комплекта са включени:
Крило 7см, изработено от: метал, полистирен и MDF-плоскости;
Регулируема каса за зид с дебелина до 34см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка за външната страна /тип – „полумесец“/; шпионка с метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване;
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От страната на пантите крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата.
Повърхността на вратата подлежи на захабяване следствие на слънчевите UV-лъчи и влагата и не е подходяща за
излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/123726/blindirana-vhodna-vrata

Курсове по биология за кандидат-студенти!
Курсовете за кандидат-студенти по Биология на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички
университети и техните приемни изпити по Биология.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Подготвителните курсове по Биология за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния процес
на курсистите: качествени преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Пробни изпити
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/123725/kursove-po-biologiya-za-kandidat-studenti

Курсове по английски език за кандидат-студенти!
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по английски език за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Седмични тестове и упражнения
• Проверка на домашни работи
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/123724/kursove-po-angliyski-ezik-za-kandidat-studenti

Правете пари по интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123723/pravete-pari-po-internet

Частен
Детектив-Детективска
услуги-Благоевград,Банско,Сандански
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
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Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/123722/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foksdetektivski-uslugi-blagoevgradbanskos

Разклонител Vivanco 37648
Разклонител Vivanco 37648, 6 гнезда, On/Off бутон, 1,4m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/123721/razklonitel-vivanco-37648

levitra аптечна-stimulant
Levitra е един от най-качествените секс стимуланти за мъже. Страхотно действие, за яка ерекция и на страхотна цена
за 4 боя по 20 мг.http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/123720/levitra-aptechna-stimulant

Завършил си притеснения финансиране
Имам капитал, за да се използва за предоставяне на краткосрочни и дългосрочни заеми, особено от 5000 евро 1,000,000
EURO за всеки, който иска сериозно този заем. 3% лихва на година в зависимост от заемната сума, тъй като специално
аз не искам да нарушават закона за лихварство. Можете да платите повече от 3 до 25 години в зависимост от maximua
на размера на кредита. това е до вас да месечни плащания. Питам само за разпознаване на ръкописен сертифицирани
дълг и твърде малко документи се изисква.rosa1.maria2536@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/123719/zavyrshil-si-pritesneniya-finansirane

Предлагаме заеми между частност
Това съобщение е за частни лица, на бедните, или тези,
които са в нужда от конкретен заем за възстановяване на тяхната
живот. сте готови да търсят или вдигнете
дейности или за даден проект или за вас
купите апартамент, но ви е забранено банкиране или
файл беше отхвърлен в банката. Аз съм физическо лице I грантове
заеми, вариращи от 2000 EURO 5 милиона евро за всички лица, могат да
отговарят на условията. Аз не съм банка и аз не се нуждаят от
много документи, за да имате доверие, но трябва да сте
Само един човек, честен, надежден и Sage. Аз отпускат кредити
всички хора, живеещи в Европа и по света (
Франция, Белгия, Канада, Швейцария, Румъния, Италия, Испания,
Португалия ...). My лихвен процент е 3% an.Si имате нужда
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пари по други причини, не се колебайте да се свържете с мен
повече информация. Аз съм на разположение да отговаря на моите клиенти
максимален срок от 3 дни след получаване на вашата форма
заявление. Ако проявявате интерес, моля свържете се с мен за повече
на информация.email:rosa1.maria2536@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/123718/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost

Завършил си притеснения финансиране
Имам капитал, за да се използва за предоставяне на краткосрочни и дългосрочни заеми, особено от 5000 евро 1,000,000
EURO за всеки, който иска сериозно този заем. 3% лихва на година в зависимост от заемната сума, тъй като специално
аз не искам да нарушават закона за лихварство. Можете да платите повече от 3 до 25 години в зависимост от maximua
на размера на кредита. това е до вас да месечни плащания. Питам само за разпознаване на ръкописен сертифицирани
дълг и твърде малко документи се изисква.
http://obiavidnes.com/obiava/123717/zavyrshil-si-pritesneniya-finansirane

500GB WD
500GB WD, свален от настолна конфигурация Dell, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 32MB, 3.5"(8.89 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/123716/500gb-wd

500GB Seagate
500GB Seagate, свален от настолна конфигурация Dell, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 16MB, 3.5"(8.89 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/123715/500gb-seagate

Качество, стил, ниски цени – да! Врати София
Стилни и качествени интериорни врати на едро и дребно! Промоции и специални оферти за Вас. Със сигурност сред
широката гама от модели, ще намерите точно Вашето решение, което да допълни обзавеждането Ви в стилово
отношение.
http://obiavidnes.com/obiava/123714/kachestvo-stil-niski-ceni--da-vrati-sofiya

Вътрешни врати на супер цени от Порта Нова Пловдив
В шоурум Порта Нова Пловдив можете да намерите изгодни предложения за интериорни врати. Предлагаме голямо
разнообразие и кратки срокове за изпълнение на поръчките! Заповядайте в нашия шоурум и изберете вашите нови врати
днес!
http://obiavidnes.com/obiava/123713/vytreshni-vrati-na-super-ceni-ot-porta-nova-plovdiv

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123712/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123711/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

500GB Toshiba
500GB Toshiba, свален от настолна конфигурация Dell, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 32MB, 3.5"(8.89 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/123710/500gb-toshiba

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/123709/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
, TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
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За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/123708/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/123707/cours-de-bulgare-pour-trangers

Разклонител Vivanco 37647
Разклонител Vivanco 37647, 6 гнезда, On/Off бутон, 1,4m, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123706/razklonitel-vivanco-37647

палава сладурана търси някой
22г палава сладурана търси някой който обича френската любов имам терен ако си като мен и обичаш френската и
анална любов пиши ми на номер 162221 с текст теди029 да ти дам телефона си
http://obiavidnes.com/obiava/123705/palava-sladurana-tyrsi-nyakoy

МИЛА НЕЖНА РАЗКРЕПОСТЕНА ТЪРСИ МЪЖ
24Г ГОСПОЖИЦА МИЛА НЕЖНА РАЗКРЕПОСТЕНА ТЪРСИ МЪЖ ЗА ПО ДЪЛГА ИНТИМНА ИЛИ СЕРИО3НА ВРЪЗКА
АКО ТОВА СИ ТИ ПИШИ МИ НА НОМЕР 191997 С ТЕКСТ БОБИ179 И МИ ПРАТИ ТЕЛЕФОНА СИ ДА ТИ СЕ ОБАДЯ
МОЛЯ САМО ЗА СЕРИОЗНОСТ БОРЯНА
http://obiavidnes.com/obiava/123704/mila-nejna-razkrepostena-tyrsi-myj

жена търси мъж за по нестандартен секс
27г неангажирана жена търси мъж за по нестандартен секс падам си по разкрепостени неща ако и ти пиши ми на номер
191982 с текст сиси221 и ми дай номера си да си поговорим моля само много разкрепостени мъже да ми се обаждат
http://obiavidnes.com/obiava/123703/jena-tyrsi-myj-za-po-nestandarten-seks

жена търси дискретен господин за френска
27г жена търси дискретен господин за френска и анална любов имам терен и условия за разпускаш секс пиши ми на номер
191911 с текст аника157 да ти дам някакви коодинати телефон или адрес моля за дискретност
http://obiavidnes.com/obiava/123702/jena-tyrsi-diskreten-gospodin-za-frenska

Разклонител Vivanco 37646
Разклонител Vivanco 37646, 4 гнезда, On/Off бутон, 4m, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123701/razklonitel-vivanco-37646

Печелете докато си почивате
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят

Страница 23/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

11.12.2016

сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123700/pechelete-dokato-si-pochivate

Евтини врати, налични: http://borman.bg/
Борман България има врати на склад може да ви ги монтира до 7-10 дни. Безплатно взимаме размери, даваме 2 години
гаранция.
Сайта ни е: http://borman.bg/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул.
Дойран 9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се
слиза на спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/123699/evtini-vrati-nalichni---httpbormanbg

ГОСПОЖИЦА ТЪРСИ СПЕШНО МЪЖ ЗА СЕКС
27Г ГОСПОЖИЦА ТЪРСИ СПЕШНО МЪЖ ЗА СЕКС ПРИЕБАЛО МИ СЕ Е ЯКО ИМАМ ТЕРЕН ПИШИ МИ НА НОМЕР
191910 С ТЕКС ЕМА188 ДАВАМ АДРЕСА СИ ВЕДНАГА ИДВАЙ БЪРЗО ГОЛИЧКА СЪМ
http://obiavidnes.com/obiava/123698/gospojica-tyrsi-speshno-myj-za-seks

Входни и интериорни врати на изключителни цени!
Искате качество, стил и съвършенство?
c
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Офис: 0899/691-096
052/915387
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123697/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

kamagra gel за мъже
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/122388/kamagra-gel-za-myje

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
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www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123696/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123695/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

НЕОГРАНИЧЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123694/neogranicheni-dopylnitelni-dohodi

Входни,интериорни,алуминиеви врати
Шоурум Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на атрактивни цени.Предлагаме
бързо и качествено,изпълнение на вашите поръчки.Заповядайте на адрес: гр.Бургас ул.Одрин 15
http://obiavidnes.com/obiava/123693/vhodniinteriornialuminievi-vrati

Разклонител Vivanco 37645
Разклонител Vivanco 37645, 4 гнезда, On/Off бутон, 2,5m, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123692/razklonitel-vivanco-37645

Стъклена интериорна врата, Print G 13-2
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено ламинирано матово стъкло с принт орхидея. Закаляването повишава
няколкократно неговата стабилност.
Вратата се предлага с 2 броя панти, брава със заключване, ръкохватки, 3 броя ключа. Възможните размери на крилото
са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.
Стъклената врата може да бъде монтирана на права или обла каса, изработена от HDF.
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С тази врата ще създадете зашеметяваща съвременна визия на всяка стая.
http://obiavidnes.com/obiava/123691/styklena-interiorna-vrata-print-g-13-2

Интериорна HDF врата с код 056
Интериорна врата, изработена от 6мм. HDF плоскости. Крилото е изработено от рамка от масивна иглолистна
дървесина, стъклото е 4мм орнаментно и подсилено.
В базовият комплект се включва крило, права каса 10см. и един комплект прави первази за от едната страна на касата,
метален обков-иноксови дръжки, брава, патрон с три ключа, метален насрещник, три лагерни панти, гумени уплътнения,
съобразени с цвета на вратата. Възможните размери на вратата с касата са: 76-78/201 ; 86-88/201 см. Възможните
размери на крилото са: 70/197; 80/197 см. Вратата се предлага и в следните цветове
http://obiavidnes.com/obiava/123690/interiorna-hdf-vrata-s-kod-056

Метална входна врата Модел 539
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/навън ;
лява/дясна.Покритието на вратата е машинно поставено и топло пренесено фолио – матово, релефно. Вратата е в
комплект с крилото, 7см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков – 2 бр. независими
секретни ключалки,два патрона с капачки против разбиване + трета допълнителна тип „резе“, вградени в касата
регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Моделът е комбинация от изчистени форми на дизайна и красив флорален мотив в центъра на крилото. С тъмна
дървесна шарка на покритието. Също така е подходящо, както за панелни жилища, така и за тухлени апартаменти и
къща.Повърхността на този модел е със защитно UV покритие.
http://obiavidnes.com/obiava/123689/metalna-vhodna-vrata-model-539

отслабни с мейзитанг
Meizitang е най-добрия билков продукт за бързо отслабване. Meizitang е чудото с което ще отслабнете за месец от 6 до
10 килограма, без диети, без тренировки, без лишения.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/123688/otslabni-s-meyzitang

Грижи за дете в град София
Детегледачка с опит в отглеждането на деца търси семейство, на което да бъде полезна. Предлага грижи за дете в
районите Изток, Дружба, Младост, Дианабад, Гео Милев, Слатина и в центъра. Телефон за връзка: 0888 866 567 , или
пишете на e- mail адрес: raslanova_67@abv.bg , град София.
http://obiavidnes.com/obiava/123687/griji-za-dete-v-grad-sofiya

Разклонител Vivanco 37644
Разклонител Vivanco 37644, 4 гнезда, On/Off бутон, 1,4m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/123686/razklonitel-vivanco-37644

Lenovo Plus A6010 (червен)
Lenovo Plus A6010 (червен), четириядрен Qualcomm MSM8916 1.2 GHz, 2GB RAM, 16GB Flash памет(+microSD), 13 & 5
Mpix camera, Android, 128g
http://obiavidnes.com/obiava/123685/lenovo-plus-a6010-cherven

Странични приходи
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате

Страница 26/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

11.12.2016

за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123684/stranichni-prihodi

Правете пари по интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123683/pravete-pari-po-internet

Допълнителни доходи от интернет, надомна работа
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123682/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Блиндирана входна врата код 516
Блиндирана входна врата, изработена от метал и възможни размери с касата: 90/197см; 96/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре /навън ; лява/дясна.Моделът
има 2 отделни, независими една от друга секретни ключалки. Покритието на вратата е машинно поставено и топло
пренесено PVC фолио – матово, релефно. Вратата е в комплект с: крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на
крилото и касата, метален обков -брава, иноксови дръжки, две независими секретни ключалки, вградени в касата
регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Моделът е със защитно UV покритие, което го прави напълно подходящ за монтаж на външни условия.
Моделът е с изчистени правоъгълни форми на дизайна, а цветът е кафяв – по- тъмен на касата и рамката на крилото, с
по-светла средна част. Покритието е нелъскаво, с финна грапавина при докосване. С красива, ясно изразена дървесна
шарка на покритието. Дръжката е тип „Шилд” в цвят бронз, с по-нестандартни форма и ръкохватка. Орнаментът на
модела е традиционен и същевременно много красив. Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви
ограничаваме в избора.
http://obiavidnes.com/obiava/123681/blindirana-vhodna-vrata-kod-516

Разклонител Vivanco 37643
Разклонител Vivanco 37643, 4 гнезда, On/Off бутон, 1,4m, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123680/razklonitel-vivanco-37643

КАСЕТА ЗА XEROX Phaser 3020/ WorkCentre 3025 - Black - 106R02773 - P№ NT-PX3020C - G&G Неоригинален Заб.: 1500k
КАСЕТА ЗА XEROX Phaser 3020/ WorkCentre 3025 - Black - 106R02773 - P№ NT-PX3020C - G&G - Неоригинален Заб.: 1500k
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http://obiavidnes.com/obiava/123679/kaseta-za-xerox-phaser-3020-workcentre-3025---black---106r02773---p-nt-px3020c

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123678/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НЕОГРАНИЧЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123677/neogranicheni-dopylnitelni-dohodi

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123676/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Предлагаме заеми между частност
Вие търсите законен заем?
Ако имате нужда от заеми между физически лица да се справят с финансовите трудности, той е финансово-специално в
състояние да направи заем в размер имате нужда и да го изплати с лихва по-ниска ставка от 3% с условия, които правят
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вашия живот. Той е сертифициран и достоверна. Той може да ви помогне в редица области, включително
* Финансова Готов
* Home Loan
* Инвестиционен кредит
* Auto Loan
* Втора ипотека
* Придобиване на кредит
* Личен заем
Така че, ако не са в полза на банки или по-добре да има проект и се нуждаят от финансиране, лоша кредитна или нужда
от пари, за да плащат сметките, заем, не е необходимо колебайте да се свържете за повече повече за тези условия. За
допълнителна информация, моля свържете се с мейл:
Mail: loanfinance77@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/123675/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost

Лаптоп Dell Inspiron 5559 (5397063882953_8GB)(сив)
Лаптоп Dell Inspiron 5559 (5397063882953_8GB)(сив), двуядрен Intel Core i5-6200U 2.3/2.8GHz, 15.6" (39.62 cm) HD LED
Display & AMD Radeon R5 M335 4GB (HDMI), 8GB DDR3L, 1TB HDD, USB 3.0, Linux, 2.0kg
http://obiavidnes.com/obiava/123674/laptop-dell-inspiron-5559-5397063882953_8gbsiv

Тонколона Bose SoundLink Colour
Тонколона Bose SoundLink Colour, 2.0, 2x 7.5W, безжична, преносима, Bluetooth, Aux-in, черна
http://obiavidnes.com/obiava/123673/tonkolona-bose-soundlink-colour

Слушалки Bose SoundTrue Around Ear II
Слушалки Bose SoundTrue Around Ear II, микрофон, управление на звука, сгъваеми, оптимизирани за Apple устройства,
черни
http://obiavidnes.com/obiava/123672/slushalki-bose-soundtrue-around-ear-ii

Тонколона Bose SoundLink Mini II
Тонколона Bose SoundLink Mini II, 1.0, безжична, преносима, Bluetooth, 3.5 mm jack, черна
http://obiavidnes.com/obiava/123671/tonkolona-bose-soundlink-mini-ii

Тонколона Bose SoundLink Mini II
Тонколона Bose SoundLink Mini II, 1.0, безжична, преносима, Bluetooth, 3.5 mm jack, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/123670/tonkolona-bose-soundlink-mini-ii

Таблет Point of View Mobii 748 Kids (розов)+ силиконов протектор & слушалки
Таблет Point of View Mobii 748 Kids (розов)+ силиконов протектор & слушалки , 7" (17.78cm) IPS Display, четириядрен A33
Cortex A9 1.0GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет(+microSD слот), 2.0 & 0.3 Mpix camera, Android 5.1
http://obiavidnes.com/obiava/123669/tablet-point-of-view-mobii-748-kids-rozov-silikonov-protektor--slushalki-

lida,lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/123668/lidalida

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
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ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123667/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123666/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

ГЛАВА HEWLETT PACKARD HP DeskJet 1110 Printer/2130 All-in-One/3630 All-in-One/HP ENVY
4520 All-in-One Printer/OfficeJet 3830/4650 All-in-One Printers - Black - (302) - P№ F6U66AE - Заб.:
190p
ГЛАВА HEWLETT PACKARD HP DeskJet 1110 Printer/2130 All-in-One/3630 All-in-One/HP ENVY 4520 All-in-One
Printer/OfficeJet 3830/4650 All-in-One Printers - Black - (302) - P№ F6U66AE - Заб.: 190p
http://obiavidnes.com/obiava/123665/glava-hewlett-packard-hp-deskjet-1110-printer2130-all-in-one3630-all-in-onehp

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни и бързи детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/123664/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

Forex съвети за начинаеши и напреднали
Forex trading продължава да се развива с високи темпове както по целия свят, така и у нас. Немалко хора не знаят големи
ли са печалбите във forex пазарите и отговорът е да. За да бъде всеки търговец успешен и да получава стабилни приходи,
е необходимо да чете точна информация на момента. От съществено значение е и да си хареса свестен български или
чуждестранен форекс брокер. Форекс порталът https://forex-bul.blogspot.bg/ е мястото, където ще откриете
най-точните анализи и прогнози за форекс. Можете да се възпозлвате и от много указания и способи, които
представляват верен асистент на начинаещи и сериозни играчи да повишат приходите си.
http://obiavidnes.com/obiava/123663/forex-syveti-za-nachinaeshi-i-naprednali

ГЛАВА HEWLETT PACKARD HP DeskJet 1110 Printer/2130 All-in-One/3630 All-in-One/HP ENVY
4520 All-in-One Printer/OfficeJet 3830/4650 All-in-One Printers - Color - (302) - P№ F6U65AE - Заб.:
165p
ГЛАВА HEWLETT PACKARD HP DeskJet 1110 Printer/2130 All-in-One/3630 All-in-One/HP ENVY 4520 All-in-One
Printer/OfficeJet 3830/4650 All-in-One Printers - Color - (302) - P№ F6U65AE - Заб.: 165p
http://obiavidnes.com/obiava/123662/glava-hewlett-packard-hp-deskjet-1110-printer2130-all-in-one3630-all-in-onehp

Алимар Клима предлага климатици GREE
Климатици GREE са сред най-популярните марки климатици, с модели достигащи до температури от -30 до +54 градуса.
Климатици GREE осигуряват изключително ниско ниво на шум при работа, както и специален стилизиран дизайн за
максимално ниво на естетика. На някои модели климатици GREE можете даже да настроите дневен и нощем режим на
работа.
http://obiavidnes.com/obiava/123661/alimar-klima-predlaga-klimatici-gree

Алимар Клима предлага климатици GREE
Климатици GREE са сред най-популярните марки климатици, с модели достигащи до температури от -30 до +54 градуса.
Климатици GREE осигуряват изключително ниско ниво на шум при работа, както и специален стилизиран дизайн за
максимално ниво на естетика. На някои модели климатици GREE можете даже да настроите дневен и нощем режим на
работа.
http://obiavidnes.com/obiava/123660/alimar-klima-predlaga-klimatici-gree

kamagra gold за мъже
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/123659/kamagra-gold-za-myje

Хотел в Цигов Чарк
Хотел La casa се на мира на брега на язовир Батак, в прекрасната планинска местност Цигов Чарк с надморска височина
1100 метра
http://obiavidnes.com/obiava/123658/hotel-v-cigov-chark

Автомобили под наем
За Вашата незабравима ваканция Veger rent a car е готова да Ви подсигури необходимото удобство и сигурност на пътя.
Фирмата предлага голямо разнообразие от чисто нови автомобили под наем от всички класове, в изрядно техническо
състояние, оборудвани с всички екстри за комфортно и безопасно пътуване в страната и чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/123657/avtomobili-pod-naem

Таблет Point of View Mobii 748 Kids (син)+ силиконов протектор & слушалки
Таблет Point of View Mobii 748 Kids (син)+ силиконов протектор & слушалки , 7" (17.78cm) IPS Display, четириядрен A33
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Cortex A9 1.0GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет(+microSD слот), 2.0 & 0.3 Mpix camera, Android 5.1
http://obiavidnes.com/obiava/123656/tablet-point-of-view-mobii-748-kids-sin-silikonov-protektor--slushalki-

Тонколона Bose SoundDock III
Тонколона Bose SoundDock III, 1.0, тип докинг станция, сертифициран от Apple, дистанционно, Lightning, AUX, черна
http://obiavidnes.com/obiava/123655/tonkolona-bose-sounddock-iii

Детективска Агенция ДИСКРЕТ-ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420/0988757375
discretdetectivebg@gmail.com
http;//www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/123654/detektivska-agenciya-diskret-za-cyalata-strana

Детективска Агенция АЯКС-Русе Велико Търново Силистра Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http;//detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/123653/detektivska-agenciya-ayaks-ruse-veliko-tyrnovo-silistra-varna

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/123652/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost
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Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
Grammar
Phonetic
Speaking
Reading
Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
General Bulgarian course
Business course
Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/123651/bulgarian-for-foreigners

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
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разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: Abilityschool
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/123650/razgovoren-angliyski

Абсорбатор GORENJE DFG 602 ORA S
Абсорбатор GORENJE DFG 602 ORA S, за вграждане, клас E, 296 W, Въздухопоток 400 m3/h, 2 мотор, Халогенно
осветление, Лесни за почистване филтри, черен
http://obiavidnes.com/obiava/123649/absorbator-gorenje-dfg-602-ora-s

Интериорна врата Gama 208, цвят Перла
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
- 700 / 1970 мм
- 800 / 1970 мм
* Височината на крилото може да бъде коригирана, ако се налага.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/123648/interiorna-vrata-gama-208-cvyat-perla

Тонколона Bose SoundDock III
Тонколона Bose SoundDock III, 2.0, тип докинг станция, сертифициран от Apple, дистанционно, Lightning, AUX, оранжева
http://obiavidnes.com/obiava/123647/tonkolona-bose-sounddock-iii

Входни и интериорни врати на най- добри цени
Фирма Врати Пловдив е директен вносител на входни и интериорни врати на изключително добри цени с много високо
качество.Предлагат се в голямо разнообразие от цветове и модели.Предлагаме и бързо изпълнение на
поръчките.Заповядайте в нашият шоурум на адрес:гр Пловдив, бул Христо Ботев 89, за да изберете вашите нови врати
още днес!
http://obiavidnes.com/obiava/123646/vhodni-i-interiorni-vrati-na-nay--dobri-ceni

Блиндирана входна врата модел 703
Крилото на вратата е изработено от два листа ламарина с релефна повърхност, допълнително оребрено с метални
профили и поставена между тях изолация тип „пчелна пита”. Дебелината на крилата е 70мм. Моделът е прахово
боядисано.
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Касата на вратата е метална с дебелина 90мм. Покрита е с машинно поставено топлопренесено PVC-фолио с перваз
само от едната страна.
Заключването е тристранно, 12-точково. Бравата заключва вратата в три посоки – нагоре, надолу и в страни с 11 шипа,
като има и вътрешна ключалка с един шип.
Окомплектовка: Крило, каса с первази за от едната страна, брава, патрон с пет ключа (плюс два броя-монтажни),
иноксова дръжка, шпионка, звънец, гумени уплътнeния на крилото и на касата, четири броя вградени в касата панти и
дюбели за монтаж.
http://obiavidnes.com/obiava/123645/blindirana-vhodna-vrata-model-703

Входни и интериорни врати на най- добри цени
Фирма Врати Пловдив е директен вносител на входни и интериорни врати на изключително добри цени с много високо
качество.Предлагат се в голямо разнообразие от цветове и модели.Предлагаме и бързо изпълнение на
поръчките.Заповядайте в нашият шоурум на адрес:гр Пловдив, бул Христо Ботев 89, за да изберете вашите нови врати
още днес!
http://obiavidnes.com/obiava/123644/vhodni-i-interiorni-vrati-na-nay--dobri-ceni

Тонколона Bose SoundDock III
Тонколона Bose SoundDock III, 2.0, тип докинг станция, сертифициран от Apple, дистанционно, Lightning, AUX, лилава
http://obiavidnes.com/obiava/123643/tonkolona-bose-sounddock-iii

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в неделя от 10.00
до 13.00, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 15.01.2016г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123642/kurs-po-finski-ezik--nivo-a1

Курс по турски език А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по турски език по системата Hitit, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и
петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 100 учебни часа. Начало : 18.01.2017 Цена 270 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123641/kurs-po-turski-ezik-a1

Курс по шведски език – А2
Учебен център Орбис организира съботен курс по шведски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
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събота от 10.00 до 13.00ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 28.01.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123640/kurs-po-shvedski-ezik--a2

Тонколона Bose SoundDock III
Тонколона Bose SoundDock III, 2.0, тип докинг станция, сертифициран от Apple, дистанционно, Lightning, AUX, синя
http://obiavidnes.com/obiava/123639/tonkolona-bose-sounddock-iii

Курс по шведски език – А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
неделя от 10.00 до 13.00ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 29.01.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123638/kurs-po-shvedski-ezik--a1

Курс по румънски език – ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни
часа. Цена – 250 лв. Начало: 16.01.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123637/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

Вечерен курс по испански език – А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 60 учебни часа.
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Начало: 09.01.2016г.
Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123636/vecheren-kurs-po-ispanski-ezik--a1

Курс по испански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 13.30 до 16.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало – 28.01.2016 г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123635/kurs-po-ispanski-ezik--pyrvo-nivo

НЕДЕЛЕН КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A2
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А2. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, всяка неделя от 10.00 до 13.00 часа. Цена 200 лв. Начало: 15.01.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123634/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-----a2

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
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www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123633/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123632/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123631/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, сряда и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 200 лв. Начало: 11.01.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123630/kurs-po-brazilski-portugalski-----a1

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Aprender
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portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 200 лв. Начало: 06.01.16г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123629/portugalski-ezik----nivo-a2

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - първо ниво
Учебен център Орбис организира курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Aprender
portugu
http://obiavidnes.com/obiava/123628/kurs-po-portugalski-ezik----pyrvo-nivo

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 200 лв. Начало: 11.01.16г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123627/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

Курс по френски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало - 13.01.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123626/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по френски език – А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
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думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.00 часа. Начало - 14.01.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123625/kurs-po-frenski-ezik--a1

Неделен курс по италиански език – второ ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично - неделя от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало 15.01.2016.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123624/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

Курс по италиански език – А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично - неделя от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало 15.01.2016.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123623/kurs-po-italianski-ezik--a1

Съботен курс по италиански език – C1.1
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, C1.1. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. Нивото е с продължителност 60 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа.
Начало : 28.01.2016. Цена: 250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис

Страница 40/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

11.12.2016

ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123622/syboten-kurs-po-italianski-ezik--c11

meizitang,meizitang-otslabni
Meizitang е най-добрия билков продукт за бързо отслабване. Meizitang е чудото с което ще отслабнете за месец от 6 до
10 килограма, без диети, без тренировки, без лишения.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/123621/meizitangmeizitang-otslabni

Мартеници МИР-МАР на едро и дребно. Онлайн магазин МИР-МАР
МИР-МАР произвеждаме мартеници от 2003г. През всички тези години натрупахме доста опит и сега за сезон 2017г. сме
подготвени с много актуални модели. Може да видите какво предлагаме на:http://martenici-bg.com/ Приемаме поръчки на
електронната ни поща bg_martenici@abv.bg и на телефон 0895023731 и тел.0898493205. Всички поръчки за страната се
изпращат с куриерска служба "Еконт Експрес", поръчката се плаща при получаването и на куриера. Цената и времето за
доставка е в зависимост от населеното място. Поръчките се изпълняват по реда на постъпване, с предимство са
по-големите.
Поръчки над 500 бр. се изпълняват най-малко за 10 дни. Могат да се поръчат имена и надписи липсващи от списъка. За
поръчки цената е: от 10 до 50 бр. цена 1.00 лв. от 51 бр. до 100 бр. цена 0.45 лева над 100 бр. цена 0.40 лева
Минималното количество при поръчка е 10 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/123620/martenici-mir-mar-na-edro-i-drebno-onlayn-magazin-mir-mar

Тонколона Bose SoundDock III
Тонколона Bose SoundDock III, 2.0, тип докинг станция, сертифициран от Apple, дистанционно, Lightning, AUX, зелена
http://obiavidnes.com/obiava/123619/tonkolona-bose-sounddock-iii

Допълнителни доходи от интернет, надомна работа
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123618/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Тонколона Bose SoundDock XT Speaker
Тонколона Bose SoundDock XT Speaker, 2.0, тип докинг станция, сертифициран от Apple, Lightning, AUX, бяла-сива
http://obiavidnes.com/obiava/123617/tonkolona-bose-sounddock-xt-speaker

Абсорбатор GORENJE DF 6116 E
Абсорбатор GORENJE DF 6116 E, клас F, 306 W, Въздухопоток 384 m3/h, 2 мотор, Халогенно осветление, Лесни за
почистване филтри, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/123616/absorbator-gorenje-df-6116-e

Тонколона Bose SoundDock XT Speaker
Тонколона Bose SoundDock XT Speaker, 2.0, тип докинг станция, сертифициран от Apple, Lightning, AUX, бяла-жълта
http://obiavidnes.com/obiava/123615/tonkolona-bose-sounddock-xt-speaker
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Абсорбатор GORENJE DKG 552 ORA S
Абсорбатор GORENJE DKG 552 ORA S, колонен, клас D, 290 W, Въздухопоток 625 m3/h, 1 мотор, Електронно управление,
Халогенно осветление, P.A.S. система, черен
http://obiavidnes.com/obiava/123614/absorbator-gorenje-dkg-552-ora-s

Микровълнова фурна GORENJE GMO 23 ORA ITO
Микровълнова фурна GORENJE GMO 23 ORA ITO, Грил, Електронно управление, 5 нива на мощност, 23 л., 1200 W, черна
http://obiavidnes.com/obiava/123613/mikrovylnova-furna-gorenje-gmo-23-ora-ito

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123612/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Слушалки JBL T450 BT
Слушалки JBL T450 BT, Bluetooth, микрофон, 20Hz/20kHz, сини
http://obiavidnes.com/obiava/123611/slushalki-jbl-t450-bt

Поставка за прикрепяне GoPro Large Tube
Поставка за прикрепяне GoPro Large Tube
http://obiavidnes.com/obiava/123610/postavka-za-prikrepyane-gopro-large-tube

Xiaomi Mi Max XI140(сив)
Xiaomi Mi Max XI140(сив), 6.44"(16.35 cm) Full HD IPS LCD Display, шестядрен Snapdragon 650 (4x 1.4GHz Cortex A-53 & 2x
1.8GHz Cortex A-72), 3GB RAM, 64GB Flash памет(+microSD слот), 16 & 5.0 Mpix camera, Android 6, 203g
http://obiavidnes.com/obiava/123609/xiaomi-mi-max-xi140siv

Слушалки JBL Yurbuds Liberty
Слушалки JBL Yurbuds Liberty, Bluetooth, микрофон, устойчиви на влага и пот, до 6 часа време на работа, черни
http://obiavidnes.com/obiava/123608/slushalki-jbl-yurbuds-liberty

Xiaomi Mi Max XI140(сив)
Xiaomi Mi Max XI140(сив), 6.44"(16.35 cm) Full HD IPS LCD Display, шестядрен Snapdragon 650 (4x 1.4GHz Cortex A-53 & 2x
1.8GHz Cortex A-72), 3GB RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 16 & 5.0 Mpix camera, Android 6, 203g
http://obiavidnes.com/obiava/123607/xiaomi-mi-max-xi140siv

Продукти за искрящо бели зъби от Crest
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Ако желаете да постигнете по-блестяща усмивка, разгледайте е-магазин Крест. Ще намерите огромно разнообразие от
ленти и пасти за зъби с уникален ефект на чиста белота. Използвайки тези неща, ще постигнете мечтаната прекрасна
усмивка за по-малко от половин месец. Могат да се използват от цялото семейство, заради съдържанието си на изцяло
благоприятни елементи и най-ефективните експертни възгледи. За най-добър резултат съчетайте шеметното действие
на лентите за избелване с непрекъсната употреба на Crest паста за зъби.
http://obiavidnes.com/obiava/123606/produkti-za-iskryashto-beli-zybi-ot-crest

Xiaomi Mi Max XI140(сребрист)
Xiaomi Mi Max XI140(сребрист), 6.44"(16.35 cm) Full HD IPS LCD Display, шестядрен Snapdragon 650 (4x 1.4GHz Cortex
A-53 & 2x 1.8GHz Cortex A-72), 4GB RAM, 128GB Flash памет(+microSD слот), 16 & 5.0 Mpix camera, MIUI 7.0, 203g
http://obiavidnes.com/obiava/123605/xiaomi-mi-max-xi140srebrist

kamagra jelly
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/123604/kamagra-jelly

Слушалки JBL Grip 200
Слушалки JBL Grip 200, микрофон, за iPhone, iPod, iPad и мобилни устройства, сини
http://obiavidnes.com/obiava/123603/slushalki-jbl-grip-200

Допълнителни доходи, Надомна работа с интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123602/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

Слушалки JBL Grip 200
Слушалки JBL Grip 200, микрофон, за iPhone, iPod, iPad и мобилни устройства, тъмносиви
http://obiavidnes.com/obiava/123601/slushalki-jbl-grip-200

Слушалки JBL Grip 200
Слушалки JBL Grip 200, микрофон, за iPhone, iPod, iPad и мобилни устройства, тъмнозелени
http://obiavidnes.com/obiava/123600/slushalki-jbl-grip-200

отслабни с мейзитанг
Meizitang е най-добрия билков продукт за бързо отслабване. Meizitang е чудото с което ще отслабнете за месец от 6 до
10 килограма, без диети, без тренировки, без лишения.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/123599/otslabni-s-meyzitang

Слушалки JBL Grip 100
Слушалки JBL Grip 100, 20Hz/20kHz, за iPhone, iPod, iPad и мобилни устройства, тъмнозелени
http://obiavidnes.com/obiava/123598/slushalki-jbl-grip-100

Страница 43/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

11.12.2016

Квадратни тръби и арматурно желязо
Поради нарасналото използване на извита стомана в строителната индустрия ние внедрихме машини за изработка на
дъговидна ламарина, огъване на тръби от 10/10 до 200/200, огъваме също и П - образни профили.
http://obiavidnes.com/obiava/123597/kvadratni-trybi-i-armaturno-jelyazo

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123596/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
Лимфомат - апарат за лимфен дренаж / пресотерапия
Лимфотронът е подходящ, както за СПА центрове, козметични салони, здравни студиа, фитнес зали, така и за лична
употреба в домашни условия.

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
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5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/123595/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розов и оранжев
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/123594/masajna-kushetka-magicpro

Слушалки JBL Grip 100
Слушалки JBL Grip 100, 20Hz/20kHz, за iPhone, iPod, iPad и мобилни устройства, тъмносиви
http://obiavidnes.com/obiava/123593/slushalki-jbl-grip-100

Слушалки JBL T280A
Слушалки JBL T280A, микрофон, тип "тапи", PureBass технология, 3.5mm жак, златисти
http://obiavidnes.com/obiava/123592/slushalki-jbl-t280a
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Xiaomi Mi 5S Plus XI167(златист)
Xiaomi Mi 5S Plus XI167(златист), поддържа 2 sim карти, 5.7" (14.48 cm) Full HD IPS LCD Display, четириядрен
Snapdragon 821 (2x 2.35GHz & 2x 2.2GHz Kryo ядра), 6GB RAM, 128GB Flash памет, 16 & 5.0 Mpix camera, MIUI 8.0, USB
Type C, 168g
http://obiavidnes.com/obiava/123591/xiaomi-mi-5s-plus-xi167zlatist

Допълнителни доходи, Надомна работа с интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123590/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

Специални цени на входни и интериорни врати!
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! И сега само при нас,
монтаж до 3 работни дни! Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/123589/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Евтини блиндирани врати – Пловдив
Страхотни цени на блиндирани врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=7
http://obiavidnes.com/obiava/123588/evtini-blindirani-vrati--plovdiv

Интериорна врата Gradde
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото е матово (бял мат) с дебелина
4мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A – декоративен слой от целулоза и дървесни частици, импрегниран с
меламинови смоли и лакове, които правят HDFплоскостите много по-здрави и устойчиви на надрасквания.
Възможните размери на вратата с касата са:
748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
744/1990, 844/1990 мм
В базовия комплект се включва:
крило, права каса за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено уплътнение, насрещник, стандартна брава с
PVC език и един ключ, три осови панти.
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http://obiavidnes.com/obiava/123587/interiorna-vrata-gradde

Интериорна врата Gradde
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото е матово (бял мат) с дебелина
4мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A – декоративен слой от целулоза и дървесни частици, импрегниран с
меламинови смоли и лакове, които правят HDFплоскостите много по-здрави и устойчиви на надрасквания.
Възможните размери на вратата с касата са:
748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
744/1990, 844/1990 мм
В базовия комплект се включва:
крило, права каса за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено уплътнение, насрещник, стандартна брава с
PVC език и един ключ, три осови панти.
http://obiavidnes.com/obiava/123586/interiorna-vrata-gradde

Xiaomi Mi 5S Plus XI166(златист)
Xiaomi Mi 5S Plus XI166(златист), поддържа 2 sim карти, 5.7" (14.48 cm) Full HD IPS LCD Display, четириядрен
Snapdragon 821 (2x 2.35GHz & 2x 2.2GHz Kryo ядра), 4GB RAM, 64GB Flash памет, 13 & 4.0 Mpix camera, MIUI 8.0, USB
Type C, 168g
http://obiavidnes.com/obiava/123585/xiaomi-mi-5s-plus-xi166zlatist

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123584/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
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За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123583/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

РАБОТИТЕ СИ ОТ ВКЪЩИ ! НЯМАТЕ ШЕФ НА ГЛАВАТА ! ВИЕ СТЕ СИ ШЕФ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123582/rabotite-si-ot-vkyshti--nyamate-shef-na-glavata--vie-ste-si-shef-

Слушалки JBL Synchros E50 BT
Слушалки JBL Synchros E50 BT, безжични, микрофон, вградена презареждаема батерия, черни-червени
http://obiavidnes.com/obiava/123581/slushalki-jbl-synchros-e50-bt

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
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Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
http://obiavidnes.com/obiava/123580/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/123579/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
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1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/123578/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Xiaomi Mi 5S XI165(сребрист)
Xiaomi Mi 5S XI165(сребрист), поддържа 2 sim карти, 5.15"(13.08 сm) Full HD IPS LCD Display, четириядрен Snapdragon
821 (2x 2.35GHz & 2x 2.2GHz Kryo ядра), 3GB RAM, 64GB Flash памет, 12 & 4.0 Mpix camera, MIUI 8.0, USB Type C, 145g
http://obiavidnes.com/obiava/123577/xiaomi-mi-5s-xi165srebrist

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 79,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Интернет магазини
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/123576/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

Remont На Покриви Цени Дирекно От Маистора Дървена Конструкция
Maistor Маистор На Покриви Цени Дирекно От Маистора Дървена Конструкция
http://obiavidnes.com/obiava/123575/remont-na-pokrivi-ceni-direkno-ot-maistora-dyrvena-konstrukciya

Xiaomi Mi 5S XI164(сребрист)
Xiaomi Mi 5S XI164(сребрист), поддържа 2 sim карти, 5.15"(13.08 сm) Full HD IPS LCD Display, четириядрен Snapdragon
821 (2x 2.35GHz & 2x 2.2GHz Kryo ядра), 4GB RAM, 128GB Flash памет, 12 & 4.0 Mpix camera, MIUI 8.0, USB Type C, 145g
http://obiavidnes.com/obiava/123574/xiaomi-mi-5s-xi164srebrist

Защитно покритие за GoPro Screen Protector
Защитно покритие за GoPro Screen Protector, за HERO4 Silver
http://obiavidnes.com/obiava/123573/zashtitno-pokritie-za-gopro-screen-protector

Тонколона JBL Authentics L16
Тонколона JBL Authentics L16, 2.1, дървен корпус, Bluetooth, USB
http://obiavidnes.com/obiava/123572/tonkolona-jbl-authentics-l16

Екшън камера Xiaomi YI 4K Action Camera 2
Екшън камера Xiaomi YI 4K Action Camera 2, 4K (до 60 FPS), 2.19"(5.58 cm) 640x360 LCD сензорен екран, Slow Motion
режим, microSD слот, Micro USB, черна
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http://obiavidnes.com/obiava/123571/ekshyn-kamera-xiaomi-yi-4k-action-camera-2

Продавам кестенов пчелен мед
Продавам кестенов пчелен мед
Кестенов МЕД: с цвят на черен чай, с характерен тръпчив вкус, притежава стимулиращ ефект, затова често го
наричат мъжки мед, повишава потенцията. Кестеновият мед е богат на фруктоза и не кристализира, освен след много
дълго време; има тъмен цвят и силен, наситен аромат на дърво и леко танинов(това е танина на растението, който
присъства в меда).
В кестеновия мед присъства голямо количество неосезаеми цветни зрънца, които му придават силен вкус; това е една от
основните му черти, тъй като изобилието на цветен прашец повишава хранителните му качества. Вкусът е специфичен,
леко сладък и с почти горчив остатъчен вкус, предпочитан от тези, които не обичат захар.
Идеален е за вкусови комбинации, заедно с отлежало сирене или месо, със свойството да вдъхва живот на непознати и
изискани комбинации.
Тези продукти са видимо и обяснимо най-натуралени и ЕКЗОТИЧЕНИ.
Пчелините са разположени в горите на Беласица планина, в един от най-чистите екологични райони на България и за
това можем да предложим висококачествен екологичен мед и екологични пчелни продукти. Нашите пчелини са
отдалечени на голямо разстояние от индустриални райони и райони с интензивно земеделие, където се използват
химически препарати (хербициди и пестициди ).
Насладете се на удоволствието да сдъвчете пчелна пита изпълнена със сладък мед.
Продавам Кестенов, Билков, Акациев и Липов пчелен мед. Със и без восъчна пита. Клей (прополис) и Восък.
Продукта се продава в разфасовката на 1 кг. буркани!
Цена - 15 лв./кг.
За контакти:
tel: 0877731195 - Петър.
email: pesho@doctor.com
http://obiavidnes.com/obiava/123570/prodavam-kestenov-pchelen-med

Synology DiskStation DS216se
Synology DiskStation DS216se, в пакет с 2x 3TB HGST DeskStar, Marvell Armada 370 88F6707 0.8GHz, 2x SATA, 256 MB RAM,
Lan 1000, 2X USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/123569/synology-diskstation-ds216se

Лаптоп Dell Alienware 17 R4 (5397063956098_JR9-00010) + Xbox Controller
Лаптоп Dell Alienware 17 R4 (5397063956098_JR9-00010) + Xbox Controller, четириядрен Skylake Intel Core i7-6700HQ
2.60/3.50GHz, 17.3" (43.94 cm) FHD Display & NVIDIA GF GTX 1070 8GB, (mini DisplayPort), 16GB DDR4, 1TB HDD &
256GB SSD, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/123568/laptop-dell-alienware-17-r4-5397063956098_jr9-00010--xbox-controller

Xiaomi Redmi Note 4 XI186(сив)
Xiaomi Redmi Note 4 XI186(сив), поддържа 2 sim карти, 5.5" (13.97 cm) Full HD IPS LCD Display, десетядрен MTK Helio
X20 2.1GHz, 3GB RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 13 & 5.0 Mpix camera, Android 6, 175g
http://obiavidnes.com/obiava/123567/xiaomi-redmi-note-4-xi186siv

Лаптоп Dell Alienware 17 R4 (5397063956081_JR9-00010) + Xbox Controller
Лаптоп Dell Alienware 17 R4 (5397063956081_JR9-00010) + Xbox Controller, четириядрен Skylake Intel Core i7-6700HQ
2.60/3.50GHz, 17.3" (43.94 cm) FHD Display & NVIDIA GF GTX 1070 8GB, (mini DisplayPort), 16GB DDR4, 1TB HDD &
128SSD, Windows 10

Страница 51/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

11.12.2016

http://obiavidnes.com/obiava/123566/laptop-dell-alienware-17-r4-5397063956081_jr9-00010--xbox-controller

Xiaomi Redmi Note 4 XI185(сребрист)
Xiaomi Redmi Note 4 XI185(сребрист), поддържа 2 sim карти, 5.5" (13.97 cm) Full HD IPS LCD Display, десетядрен MTK
Helio X20 2.1GHz, 3GB RAM, 64GB Flash памет(+microSD слот), 13 & 5.0 Mpix camera, Android 6, 175g
http://obiavidnes.com/obiava/123565/xiaomi-redmi-note-4-xi185srebrist

Xiaomi Redmi Note 4 XI185(сив)
Xiaomi Redmi Note 4 XI185(сив), поддържа 2 sim карти, 5.5" (13.97 cm) Full HD IPS LCD Display, десетядрен MTK Helio
X20 2.1GHz, 3GB RAM, 64GB Flash памет(+microSD слот), 13 & 5.0 Mpix camera, Android 6, 175g
http://obiavidnes.com/obiava/123564/xiaomi-redmi-note-4-xi185siv

Странични приходи
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123563/stranichni-prihodi

Правете пари по интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123562/pravete-pari-po-internet

Допълнителни доходи, Надомна работа с интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123561/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

Лаптоп Dell Alienware 17 R4 (5397063956074_JR9-00010) + Xbox Controller
Лаптоп Dell Alienware 17 R4 (5397063956074_JR9-00010) + Xbox Controller, четириядрен Skylake Intel Core i7-6700HQ
2.60/3.50GHz, 17.3" (43.94 cm) FHD Display & NVIDIA GF GTX 1060 6GB, (mini DisplayPort), 16GB DDR4, 1TB HDD &
128SSD, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/123560/laptop-dell-alienware-17-r4-5397063956074_jr9-00010--xbox-controller

Страница 52/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

11.12.2016

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123559/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123558/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123557/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Xiaomi Mi 5 XI175(черен)
Xiaomi Mi 5 XI175(черен), поддържа 2 sim карти, 5.15"(13.08cm) Full HD IPS LCD Display, четириядрен Snapdragon 820
2.1GHz(2x 2.15GHz & 2x 1.6GHz Kryo ядра), 4GB DDR4 1866MHz RAM, 128GB Flash памет(+microSD слот), 16 & 4.0 Mpix
camera, Android, 129g

Страница 53/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

11.12.2016

http://obiavidnes.com/obiava/123556/xiaomi-mi-5-xi175cheren

Xiaomi Mi 5 XI174(бял)
Xiaomi Mi 5 XI174(бял), поддържа 2 sim карти, 5.15"(13.08cm) Full HD IPS LCD Display, четириядрен Snapdragon 820
2.1GHz(2x 2.15GHz & 2x 1.6GHz Kryo ядра), 4GB DDR4 1866MHz RAM, 128GB Flash памет, 16 & 4.0 Mpix camera, Android,
129g
http://obiavidnes.com/obiava/123555/xiaomi-mi-5-xi174byal

Блиндирана входна врата
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с ламинатно покритие. Размери на вратата с касата - 92/200 см., 86/197см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела-всеки по 10мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава
стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 44 см
срещу допълнително заплащане). Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също
и с "Г-образна" лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две
независими заключващи системи DAF-моноблок, всяка с по три активни шипа. Добавена и трета скрита ключалка тип
„резе“ от вътрешната страна.
Комплектът включва:
Крило 7см, изработено от: метал, минерална вата и MDF;
Регулируема каса за зид с дебелина до 34см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка за външната страна /пасивните дръжки, които предлагаме са два типа - "полумесец" и "пура"/; шпионка с
метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; трета допълнителна ключалка; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки
против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата.
** Повърхността на вратата подлежи на захабяване следствие на слънчевите UV-лъчи и влагата и не е подходяща за
излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/123554/blindirana-vhodna-vrata

АЛБАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 15 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123553/albanski-ezik--individualno-obuchenie

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
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- португалски
- руски
- фински
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123552/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123551/ruski-ezik--individualno-obuchenie

РУМЪНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 15 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123550/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123549/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123548/finski-ezik--individualno-obuchenie

ТУРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123547/turski--ezik--individualno-obuchenie

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123546/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

ФРЕНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123545/frenski--ezik--individualno-obuchenie

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123544/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123543/nemski-ezik--individualno-obuchenie

Лаптоп Dell Alienware 15 R3 (5397063956050_JR9-00010) + Xbox Controller
Лаптоп Dell Alienware 15 R3 (5397063956050_JR9-00010) + Xbox Controller, четириядрен Skylake Intel Core i7-6700HQ
2.60/3.50GHz, 15.6" (39.62 cm) FHD IPS Display & NVIDIA GF GTX 1070 8GB, (HDMI), 32GB DDR4, 512GB SSD & 1TB HDD,
1x Thundrebolt 3,Win10
http://obiavidnes.com/obiava/123542/laptop-dell-alienware-15-r3-5397063956050_jr9-00010--xbox-controller

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123541/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123540/italianski--ezik--individualno-obuchenie

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123539/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

Калъф за видеокамера Tucano Hard Shell Case за GoPro Hero 3 и Hero 4
Калъф за видеокамера Tucano Hard Shell Case за GoPro Hero 3 и Hero 4, удароустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/123538/kalyf-za-videokamera-tucano-hard-shell-case-za-gopro-hero-3-i-hero-4

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/123537/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Настолен компютър Dell Vostro 3650 MT (N108VD3650MTEMEA01_UBU)
Настолен компютър Dell Vostro 3650 MT (N108VD3650MTEMEA01_UBU), четириядрен Skylake Intel Core i5-6400
2.7/3.30GHz, AMD Radeon HD R9 360 2GB GDDR5, 4GB DDR3L RAM, 1TB HDD, 2x USB 3.0, клавиатура и мишка, Linux
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http://obiavidnes.com/obiava/123536/nastolen-kompyutyr-dell-vostro-3650-mt-n108vd3650mtemea01_ubu

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразно с времето на курсистите.
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/123535/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
·
Грамматика
·
Фонетика
·
Разговор
·
Четене
·
Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
·
общ курс по български
·
бизнес курс
·
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
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*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/123534/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Настолен компютър Dell Vostro 3650 MT (N105VD3650MTEMEA01)
Настолен компютър Dell Vostro 3650 MT (N105VD3650MTEMEA01), четириядрен Skylake Intel Core i5-6400 2.7/3.30GHz,
4GB DDR3L RAM, 1TB HDD 7200rpm, 2x USB 3.0, клавиатура и мишка,
http://obiavidnes.com/obiava/123533/nastolen-kompyutyr-dell-vostro-3650-mt-n105vd3650mtemea01

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123532/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123531/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-
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Мартеници МИР-МАР на едро и дребно. Онлайн магазин МИР-МАР
МИР-МАР произвеждаме мартеници от 2003г. През всички тези години натрупахме доста опит и сега за сезон 2017г. сме
подготвени с много актуални модели. Може да видите какво предлагаме на:http://martenici-bg.com/ Приемаме поръчки на
електронната ни поща bg_martenici@abv.bg и на телефон 0895023731 и тел.0898493205. Всички поръчки за страната се
изпращат с куриерска служба "Еконт Експрес", поръчката се плаща при получаването и на куриера. Цената и времето за
доставка е в зависимост от населеното място. Поръчките се изпълняват по реда на постъпване, с предимство са
по-големите.
Поръчки над 500 бр. се изпълняват най-малко за 10 дни. Могат да се поръчат имена и надписи липсващи от списъка. За
поръчки цената е: от 10 до 50 бр. цена 1.00 лв. от 51 бр. до 100 бр. цена 0.45 лева над 100 бр. цена 0.40 лева
Минималното количество при поръчка е 10 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/123530/martenici-mir-mar-na-edro-i-drebno-onlayn-magazin-mir-mar

Настолен компютър Dell Vostro 3650 MT (N222VD3650MTEMEA01_UBU)
Настолен компютър Dell Vostro 3650 MT (N222VD3650MTEMEA01_UBU), двуядрен Skylake Intel Core i3-6100 3.70 GHz,
4GB DDR3L RAM, 500GB HDD, 2x USB 3.0, клавиатура и мишка, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/123529/nastolen-kompyutyr-dell-vostro-3650-mt-n222vd3650mtemea01_ubu

Настолен компютър Dell Vostro 3650 MT (N222VD3650MTEMEA01_UBU)
Настолен компютър Dell Vostro 3650 MT (N222VD3650MTEMEA01_UBU), двуядрен Skylake Intel Core i3-6100 3.70 GHz,
4GB DDR3L RAM, 500GB HDD, 2x USB 3.0, клавиатура и мишка, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/123528/nastolen-kompyutyr-dell-vostro-3650-mt-n222vd3650mtemea01_ubu

Настолен компютър Dell Vostro 3650 MT (N221VD3650MTEMEA01_UBU)
Настолен компютър Dell Vostro 3650 MT (N221VD3650MTEMEA01_UBU), двуядрен Skylake Intel Pentium G4400 3.30GHz,
4GB DDR3L RAM, 500GB HDD, 2x USB 3.0, клавиатура и мишка, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/123527/nastolen-kompyutyr-dell-vostro-3650-mt-n221vd3650mtemea01_ubu

Xiaomi Mi Mix XI176(черен)
Xiaomi Mi Mix XI176(черен), поддържа 2 sim карти, 6.4"(16.26 cm) Full HD IPS LCD безрамков екран, четириядрен
Snapdragon 821 2.35GHz, 4GB LPDDR4 1866MHz dual-channel RAM, 128GB Flash памет, 16 & 5.0 Mpix camera, MIUI 8.0,
209g
http://obiavidnes.com/obiava/123526/xiaomi-mi-mix-xi176cheren

Xiaomi Mi 5S Plus XI167(сребрист)
Xiaomi Mi 5S Plus XI167(сребрист), поддържа 2 sim карти, 5.7" (14.48 cm) Full HD IPS LCD, четириядрен Snapdragon 821
2.35GHz, 6GB LPDDR4 1866MHz dual-channel RAM, 128GB Flash памет, 12 & 4.0 Mpix camera, MIUI 8.0, USB Type C, 168g
http://obiavidnes.com/obiava/123525/xiaomi-mi-5s-plus-xi167srebrist

Xiaomi Mi 5S Plus XI165(златист)
Xiaomi Mi 5S Plus XI165(златист), поддържа 2 sim карти, 5.15"(13.08cm) Full HD IPS LCD, четириядрен Snapdragon 821
2.35GHz, 3GB LPDDR4 1866MHz dual-channel RAM, 64GB Flash памет, 12 & 4.0 Mpix camera, MIUI 8.0, USB Type C, 145g
http://obiavidnes.com/obiava/123524/xiaomi-mi-5s-plus-xi165zlatist

Xiaomi Mi 5S Plus XI165(сив)
Xiaomi Mi 5S Plus XI165(сив), поддържа 2 sim карти, 5.15"(13.08cm) Full HD IPS LCD, четириядрен Snapdragon 821
2.35GHz, 3GB LPDDR4 1866MHz dual-channel RAM, 64GB Flash памет, 12 & 4.0 Mpix camera, MIUI 8.0, USB Type C, 145g
http://obiavidnes.com/obiava/123523/xiaomi-mi-5s-plus-xi165siv

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
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ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123522/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123521/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

НЕОГРАНИЧЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123520/neogranicheni-dopylnitelni-dohodi

Здравословно отслабване
Искате ли да се отървете от излишните килограми?С програмата F 15 не само ще изглеждате по-добре,но ще се
чувствате по-добре.С Тази програма първо изчиствате тялото от натрупаните токсини.F 15 обединява изгарянето на
мазнини и усещането за ситост – това благодарение на алоето включено в пакета.Програмата на Forever е съвсем
различна от всичко,което сте опитвали до сегаF 15 притежава сертификати,които гарантират,че е безопасна дори за
деца и бременни.Изцяло растителни продукти.На всеки един от продуктите са направени от 145 до 300 теста.Не са
тествани върху животни.
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F 15 се грижи не само да приемате витамини, но те да бъдат усвоени от организма.
Почуствайте се по-добре с фитнес програмата на Forever Living!
http://obiavidnes.com/obiava/123519/zdravoslovno-otslabvane

Заболявания и състояние - болести и симптоми
Полезни статии за всички възможни болести и първи симптоми за тях. Тук ще откриете точно това, което ви
притеснява сутрин и вечер.
http://obiavidnes.com/obiava/123518/zabolyavaniya-i-systoyanie---bolesti-i-simptomi

Уред за фитнес "Multi Flex Pro"
Уред за фитнес "Multi Flex Pro"
Уредът за фитнес "Multi Flex Pro" се състои от тяло (подложка) с два ластика, към краищата на които са прикрепени
ръкохватки с колела.
Предвидена е възможността за регулиране на натоварването - чрез скъсяване на ластиците, ползвайки
ограничителните тампони, находящи се във вътрешната част на опорното тяло.
В комплекта "Мулти Флекс Про" са включени торбичка за съхранение или пренасяне и схема с картинки, на които са
изобразени различни видове примерни упражнения.
За подобряване на мускулатурата на желаните места,за извършване на голям спектър от различни упражнения се
използуват ластиците и прикрепените ръкохватки с колела.
Този фитнес уред е подходящ за млади и стари, за бодибилдъри и фитнес ентусиасти, за амтьори и професионални
атлети.Тренировката би била най-ефективна на нивото на земята, понеже това ще ви позволи да изпълнявате различни
упражнения с повече напрежение, което подпомага натоварването и нарастването на мускулите.Цена 35лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/123517/ured-za-fitnes-multi-flex-pro

Турмалинова яка/лечение в домашни условия/
Турмалинова яка/лечение в домашни условия/
Освободете се от болката във врата и раменете с днешното ни предложение - Турмалинова яка за превантивна грижа и
подобряване на състоянието при схващане и напрежение в областта на шията и раменете; шипове във врата,
ревматизъм; шийна остеохондроза; проблеми с щитовидната жлеза; проблеми със съня; простудни заболявания; болки в
главата; загуба на концентрация и преумора.
Съставни елементи на яката:
• Турмалин
• Постоянни магнитни
• Отрицателни йони
• Инфрачервена топлина
• Органичен германий
• Бамбукови въглища
Ефективно подпомага при:
• Болка и схващане в областта на шията
• Болки в раменете и горната част на гърба
• Стрес, напрежение, тежка умствена работа
• Шипове, ревматизъм, плексит
• Главоболие, простуда, настинка, умора
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• Световъртеж
• Втрисане
• Проблеми с кръвообращението
• Сънливост
• Проблеми с щитовидната жлеза
• Хроничен тонзилит
• Шийна остеохондроза
• Особено подходящ за хора със заседнал начин на живот и работещи с компютър
Използването на яката води до постигане на бърз и траен резултат. Препоръчително е да се постави на голо в зоната
на врата и внимателно да се пристегне със страничните ластици. В рамките на няколко минути се усеща загряващ
ефект В общия случай за максимален резултат е препоръчително преди употреба, яката леко да се навлажни.
Продуктът може да се използват и без да се навлажни, но в този случай за появяването на затоплянето на кожата е
необходимо повече време.
Препоръчителното време на първите сеанси е 10-20 минути 2 пъти на ден. След 7 дни времето за един сеанс може да
достигне 10-15 минути 2 пъти на ден и да се поддържа такъв режим 3-4 месеца. След едномесечно прекъсване курсът
може да се повтори, като се съблюдава същият режим. Цена 15лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/123516/turmalinova-yakalechenie-v-domashni-usloviya

отслабни с мейзитанг
Meizitang е най-добрия билков продукт за бързо отслабване. Meizitang е чудото с което ще отслабнете за месец от 6 до
10 килограма, без диети, без тренировки, без лишения. Искате да отслабнете веднага, искате да вземете продукта
meizitang от вносител, тогава не се бавете, а поръчайте веднага или се обадете на посочения телефон 0894/ 97 -32-32.
WWW.МЕЙЗТАНГ.COM. Бързо отслабни с Мeizitang.
http://obiavidnes.com/obiava/123515/otslabni-s-meyzitang

Стъклена интериорна врата, Print G 13-4 Слънчоглед
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено ламинирано стъкло с
принт слънчоглед.
Дебелината на крилото е 8мм. Закаляването гарантира безопасността при счупване. Посоката на отваряне може да
бъде навън/навътре, лява/дясна.
Възможни размери на крилото:
60/197см
70/197см
80/197см
90/197см
В базовия комплект се включва: права каса 10см, первази от едната страна, гумено уплътнение, 2 броя панти, брава със
заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
http://obiavidnes.com/obiava/123514/styklena-interiorna-vrata-print-g-13-4-slynchogled

Правете пари по интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
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лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123513/pravete-pari-po-internet

Стъклена интериорна врата, Gravur G 13-1
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено матирано стъкло с
гравюра.
Дебелината на крилото е 8мм. Закаляването гарантира безопасността при счупване. Посоката на отваряне може да
бъде навън/навътре, лява/дясна.
Възможни размери на крилото:
60/197см
70/197см
80/197см
90/197см
В базовия комплект се включва: права каса 10см, первази от едната страна, гумено уплътнение, 2 броя панти, брава със
заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
http://obiavidnes.com/obiava/123512/styklena-interiorna-vrata-gravur-g-13-1

Допълнителни доходи, Надомна работа с интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123511/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

Блиндирана входна врата T587
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с ламинатно покритие. Размери на вратата с касата- 92/200см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF- ламинирани панела-всеки по 10мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава
стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 44 см
срещу допълнително заплащане). Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също
и с "Г-образна" лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две
независими заключващи системи DAF- моноблок, всяка с по три активни шипа. Добавена и трета скрита ключалка тип
„резе“ от вътрешната страна.
Комплектът включва:
Крило 7см, изработено от: метал, минерална вата и MDF;
Регулируема каса за зид с дебелина до 34см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков: иноксова,сатенирана, подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка за външната страна /пасивните дръжки, които предлагаме са два типа - "полумесец" и "пура"/; шпионка с
метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; трета допълнителна ключалка; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки
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против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата;
** Повърхността на вратата подлежи на захабяване следствие на слънчевите UV-лъчи и влагата и не е подходяща за
излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/123510/blindirana-vhodna-vrata-t587

Стъклена интериорна врата, Gravur G 13-1
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено матирано стъкло с
гравюра.
Дебелината на крилото е 8мм. Закаляването гарантира безопасността при счупване. Посоката на отваряне може да
бъде навън/навътре, лява/дясна.
Възможни размери на крилото:
60/197см
70/197см
80/197см
90/197см
В базовия комплект се включва: права каса 10см, первази от едната страна, гумено уплътнение, 2 броя панти, брава със
заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
http://obiavidnes.com/obiava/123509/styklena-interiorna-vrata-gravur-g-13-1

Стъклена интериорна врата, Gravur G 13-1
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено матирано стъкло с
гравюра.
Дебелината на крилото е 8мм. Закаляването гарантира безопасността при счупване. Посоката на отваряне може да
бъде навън/навътре, лява/дясна.
Възможни размери на крилото:
60/197см
70/197см
80/197см
90/197см
В базовия комплект се включва: права каса 10см, первази от едната страна, гумено уплътнение, 2 броя панти, брава със
заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
http://obiavidnes.com/obiava/123508/styklena-interiorna-vrata-gravur-g-13-1

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
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Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123507/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123506/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123505/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Интериорни врати на топ цени Европейско качество
В магазин „Доорманн” предлагаме интериорни врати, изработени от HDF- материал със 3D PP ламинатно покритие!
Както и GRADDE Немско качество и дизайн,със специално покритие Hartfein клас А и клас А++. Разполагаме с
разнообразни модели в различни цветове. За съвет и компетентно мнение, заповядайте на бул. „Източен” 121 А.
http://obiavidnes.com/obiava/123504/interiorni-vrati-na-top-ceni-evropeysko-kachestvo

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
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Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/123503/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

Допълнителни доходи, Надомна работа с интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123502/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
иностранцев . Обучение проводится на русском языке.
Индивидульное обучение может проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87 , 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/123501/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
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Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/123500/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Детективска агенция Вайл
Детективска агенция "Вайл" извършва бързи, качествени и дискретни детективски услуги. Ние издирваме скритото,
виждаме невидимото, чуваме шепота, заснемаме тайните и предоставяме информацията на Вас - нашите клиенти. За
да съберем нужната информация, ние използваме както модерни технически средства, така и класически методи за
проследяване и събиране на информация.
http://obiavidnes.com/obiava/123499/detektivska-agenciya-vayl

Сменете врати за празниците
Борман България ви предлага да си смените вратите за празниците и така да направите хубав подарък за домът и
цялото семейство.
Сайта ни е: http://doors-borman.com/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул. Дойран
9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се слиза на
спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/123498/smenete-vrati-za-praznicite

Врати на склад : http://doors-borman.com/
Борман България разполага с врати на склад, монтаж до 7 дни, 2 години гаранция, безплатно взимане на размери.
Сайта ни е: http://doors-borman.com/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул.
Дойран 9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се
слиза на спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/123497/vrati-na-sklad---httpdoors-bormancom

Метална входна врата мод. 666
Представяме входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см. Дебелината на крилото е 70мм, а
възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява, навън/дясна. Покритието на
вратата е боя. Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален
обков -брава, иноксови дръжки,вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата
и шпионка.Моделът има 2 отделни, независими една от друга секретни ключалки плюс трета допълнителна,тип
„резе“.Дръжката е с отделна розетка.
http://obiavidnes.com/obiava/123496/metalna-vhodna-vrata-mod-666

Атрактивни цени за входни и интериорни врати от Врати Бургас
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Врати Бургас предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
шоурумa, ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани модели врати за Бургас са с постоянна
складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
Заповядайте в нашия шоурум на адрес:
гр. Бургас, ул.Ииндустриална 3А
както и на сайта ни:
www.vrati-burgas.com
http://obiavidnes.com/obiava/123495/atraktivni-ceni-za-vhodni-i-interiorni-vrati-ot-vrati-burgas

РАБОТИТЕ СИ ОТ ВКЪЩИ ! НЯМАТЕ ШЕФ НА ГЛАВАТА ! ВИЕ СТЕ СИ ШЕФ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123494/rabotite-si-ot-vkyshti--nyamate-shef-na-glavata--vie-ste-si-shef-

Интериорна врата Gradde Blomendal
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото е матово (бял мат) с дебелина
4мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A++, многопластово покритие от вертикално разположени слоеве
дървесни частици, импрегнирани със защитен лак, меламинови и синтетични смоли по иновативната технология Hartfein
на Gradde.
http://obiavidnes.com/obiava/123493/interiorna-vrata-gradde-blomendal

Клепоухо късокосместо таби котенце
Продавам късокосместо клепоухо таби женско котенце. Котенцето е социализирано и с добър нрав, научено на хигиенни
навици, при закупуването ще получите препоръки за отглеждане. Повече снимки можете да видите в сайта на
развъдника: http://www.breedingcattery.eu/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/123492/klepouho-kysokosmesto-tabi-kotence

Входни и интериорни врати на ниски цени!
Елате и се убедете в качеството при нас! Врати Русе ви предлага богато разнообразие от модели, вътрешни и външни
врати на ниски и достъпни цени. Готови сме да задоволим всякакъв изтънчен вкус! Разгледайте нашите предложения
онлайн на: www.vratiruse.com , или ни посетете на мястоАдресът е гр. Русе на ул. Борисова 44, срещу Художествената галерия!
Врати Русе
Aдрес: РУСЕ ул. Борисова 44
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Моб: 0894627366
Моб: 0895691033
Тел: 082/ 59 45 23
Email: office@vratiruse.com
facebook: https://www.facebook.com/vratirusecom
web: http://www.vratiruse.com/
http://obiavidnes.com/obiava/123491/vhodni-i-interiorni-vrati-na-niski-ceni

Качествени интериорни и входни врати на супер цени
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
шоурумa, ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани модели врати за Варна са с постоянна
складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/123490/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

ATX
ATX, VLINE K101B, 2x USB2.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/123489/atx-vline-k101b-2x-usb20-cherna-bez-zahranvane

Врати Добрич- Високо качество на супер цени
Врати Добрич предлага на своите клиенти високо качество входни и интериорни врати с богато разнообразие от
цветове и размери на супер цени. Може да ни откриете на адрес: гр. Добрич, ул. Кирил и Методий 41, до училище „П.
Славейков” /в к - с Билла/ или на, тел. за връзка с нас: 0899691030. Заповядайте при нас!
http://obiavidnes.com/obiava/123488/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123487/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Правете пари по интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123486/pravete-pari-po-internet
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Допълнителни доходи, Надомна работа с интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123485/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

Трудните решения при продажба на бизнес
ЗА НАЙ-ТРУДНИТЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ!
ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БИЗНЕСА ДОСЕГА ЛИДЕРИТЕ СА ИМАЛИ НЕ ЕДИН ИЛИ ДВА ТРУДНИ ПЕРИОДА, ПРЕЗ
КОИТО БЪДЕЩЕТО НА БИЗНЕСА ДА Е ЗАВИСИЛО ИЗЦЯЛО И САМО ОТ ЕДНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЯХНО БИЗНЕС
РЕШЕНИЕ.
Със сигурност се е случило тогава, когато бизнесът e бил в етап на финансова нестабилност, намирали сте се пред
дилемата за цялостна или частична продажба на бизнеса или сте имали сериозни разногласия измежду Вас Партньорите / Акционерите на бизнеса: за каквото и да е ставало дума, някои от Лидерите е трябвало да поеме
сериозната отговорност и вземе ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНОТО И ВАЖНО РЕШЕНИЕ ЗА БИЗНЕСА, решение, на което
линията между правилния и погрешния избор е била изключително тънка.
Как за в бъдеще да се вземат оптимално правилните решения, които да са винаги в положителен интерес за бизнеса?
Представяме 3 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪЩЕСТВЕНИ СТРАТЕГИИ, необходими при вземането на най-важни и съдбоносни
решения за благополучието на бизнеса?
СТРАТЕГИЯ 1
Дали взетото крайно решение съвпада с оригиналната - първоначална визия на бизнеса?
Колкото повече Лидерите се придържат към основните ценности и към оригиналната бизнес визия, толкова повече има
вероятност да вземат най-правилните решения за техния бизнес...
Повече на bbconsult.bg - (за трудните бизнес решения)
http://obiavidnes.com/obiava/123484/trudnite-resheniya-pri-prodajba-na-biznes

Допълнителни инвестиции за развитие на бизнеса
"Набирането на капитали (инвестиции) не е лесна задача. Разчитайки единствено на себе си, бизнесът може да достигне
до „задънена улица”, само защото се търсят инвестиции не на точното място, не при точните Инвеститори и не по
точния начин.
Това ще доведе до бързо разочарование, което ще накара повечето предприемачи да се откажат от търсенето на
инвестиции и тогава е много вероятно отново да се обърнат към стария партньор на бизнеса - тяхната Банка Кредитор
(в случай, че вече не са изчерпани всички възможности за кредитиране).
Ако мечтата за бизнеса е един ден да заработи с изцяло собствен капитал, сега е точният момент да се започне.
ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ СА ПРЕД ВАС И СА НАЛИЦЕ!"
Николай Славков
Управител
Бенефит България Консулт ЕООД
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Повече на bbconsult.bg / Инвестиции
http://obiavidnes.com/obiava/123483/dopylnitelni-investicii-za-razvitie-na-biznesa

Специализирано Презентационно Корпоративно Видео с Инвестиционна насоченост
Предай друга стойност на бизнеса с ново Специализирано Презентационно Корпоративно Видео с Инвестиционна
насоченост за привличане на нови Партьори / Съдружници и Инвеститори.
Само една изключително точна и добре пресметната комбинация от видео кадри и позитивна музика, една изключително
високо мотивираща фраза или само едно изречение могат да повлияят, заинтригуват и най-взискателните и трудно
достъпни потенциални Инвеститори и Бъдещи Партньори.
Дори само една специално подбрана дума може да стане причина за окончателното и категорично решение на Бъдещ
Партньор или Инвеститор да работи, партнира или Инвестира в Лидерите и Собствениците на бизнеса.
Едно ВИДЕО може да промени изцяло самото възприятие за бизнеса, неговата посока и покаже други различни
стойности и високи позиции за целите и намеренията на бизнеса.
Повече на bbconsult.bg / Видео
http://obiavidnes.com/obiava/123482/specializirano-prezentacionno-korporativno-video-s-investicionna-nasochenost

Продажба на бизнес
Не правете ОГРОМНАТА ГРЕШКА, която днес повечето собственици на фирми в България правят ДА "ТРЪБИТЕ" ПУБЛИЧНО, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ СЕ ПРОДАВА. Веднъж поемете ли този опасен път, връщане назад
почти няма.
Единствените, които ще бъдат най - щастливи да чуят, че бизнесът се продава, със сигурност ще бъдат Вашите
конкуренти, които ще "тръбят" на всички от бранша НЕ, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ Е ЗА ПРОДАЖБА, А ЧЕ ВЕЧЕ СТЕ ВЪН ОТ
БИЗНЕСА И СЕКТОРА, В КОЙТО ОПЕРИРАТЕ.
ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ИЗГОДНО ДА СЕ ПРОДАДЕ ЕДИН БИЗНЕС Е: НИКОГА ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА
ПРОДАЖБА!
В случай, че един ден се наложи на Лидерите, Акционерите или Собствениците да продадат част от търговските дялове
или целия бизнес на Инвеститори, Потенциални Купувачи или на Техни Бъдещи Партньори, НИКОГА да не правят
огромната грешка с лека ръка да позволят на отсрещната страна да оцени бизнеса им (търговската марка, досегашния
им дългогодишен скъпо струващ положен личен труд, собственото им име и идентична значимост и неповторим талант,
бъдещите печеливши планове и стратегии и, най-вече, трудно завоюваните дългогодишни бизнес връзки с партньори и
клиенти) за "ЖЪЛТИ СТОТИНКИ" или почти само на еквивалента на задълженията към кредитните финансови
институции и бъдат лесно убедени в това, че компанията им едва ли не "НЯМА НИКАКВА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ" и
позволят да бъдат сериозно обезличени, крайно обезценени и по този начин САМИ СИ ВКАРАТ АВТОГОЛ.
Повече за продажба на бизнес на bbconsult.bg / Продажба на бизнес
http://obiavidnes.com/obiava/123481/prodajba-na-biznes

Презентации на високо бизнес ниво за привличане на Инвеститори и Нови Партньори
Професионални презентации за фирми, ориентирани към растеж и развитие на най-високо професионално бизнес ниво за
привличане на Инвеститори и Нови Бизнес Партньори от България и Чужбина.
За да намерите най-печелившия подход за развитието на бизнеса, за да се свържете с ключови партньори от Вашия
бранш от Европа и Света (които да Ви представят пред други още по-влиятелни и престижни техни съдружници), за да
изградите нови, дългосрочни бизнес отношения и получите изгодни сделки директно от най-големите Европейски и
Световни фирми от Вашия сектор, се изискват хора с много сериозно желание, солиден опит и доза "личен финансов
интерес".
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Необходими са хора, които да са готови да работят за Вас и Вашия бизнес не само днес, утре, месец, два или година
занапред, а за много по-дългосрочен период. Такива хора - специалисти с опит, с всеотдайност, с готовност да работят
24 часа - 7 дни в седмицата, в никакъв случай няма да откриете на трудовия пазар, дори и с най-примамливото
заплащане.
Повече на bbconsult.bg / Бизнес Развитие
http://obiavidnes.com/obiava/123480/prezentacii-na-visoko-biznes-nivo-za-privlichane-na-investitori-i-novi-partnyori

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123479/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Подарявам котенце
Търся отговорни и обичащи котки стопани,за малко рижаво мъжко котенце,на три месеца и половина.С хигиенни
навици-обезпаразитено,по възможност ако може да се гледа в апартамент или къща!
http://obiavidnes.com/obiava/123478/podaryavam-kotence

РАБОТИТЕ СИ ОТ ВКЪЩИ ! НЯМАТЕ ШЕФ НА ГЛАВАТА ! ВИЕ СТЕ СИ ШЕФ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123477/rabotite-si-ot-vkyshti--nyamate-shef-na-glavata--vie-ste-si-shef-

НЕОГРАНИЧЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123476/neogranicheni-dopylnitelni-dohodi-

Нов БГ – онлайн магазин за знамена. Патриотичен информационен сайт!
NovBG.com - Интернет Продажба на Знамена. Българско знаме - различни размери. Знамена и флагове българско
производство. Био Медина – качествени сокоизтисквачки Hurom , уреди за дома, здравословни продукти. Новини от
България! Патриотичен сайт. Български постижения и открития! Znamena BG. БГ Флаг. БГ знамена. Самарско знаме.
Свобода или смърт. Стойка за знаме. Българско знаме с герб, знаме на България с герб. Национален трибагреник с герб.
http://obiavidnes.com/obiava/123475/nov-bg--onlayn-magazin-za-znamena-patriotichen-informacionen-sayt

акустично ПИАНО Марка - Zimmermann
акустично ПИАНО Марка - Zimmermann
Марка - Zimmermann, Произведено в Германия
• Цвят – бял гланц.• 85 клавиша, • 2 педала, • височина 110 см.,
За пианото получавате:
1.ПЕТ ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ.
2.БЕЗПЛАТНО АКОРДИРАНЕ.
В наличност - 1бр.!!!ЦЕНА - 2900лв.
В наличност - 1бр.
Пиано Магазин Акустико може да посетите в гр.СОФИЯ, ул."Одрин"№160 /до булевард Сливница/ там ще намерите
голямо разнообразие от нови музикални инструменти!
www.acusticobg.com
тел:02/8914053 ; 0887/514046
http://obiavidnes.com/obiava/123474/akustichno-piano--marka---zimmermann

акустично ПИАНО Марка - Zimmermann
акустично ПИАНО Марка - Zimmermann
Марка - Zimmermann, Произведено в Германия
• Цвят – бял гланц.• 85 клавиша, • 2 педала, • височина 110 см.,
За пианото получавате:
1.ПЕТ ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ.
2.БЕЗПЛАТНО АКОРДИРАНЕ.
В наличност - 1бр.!!!ЦЕНА - 2900лв.
В наличност - 1бр.
Пиано Магазин Акустико може да посетите в гр.СОФИЯ, ул."Одрин"№160 /до булевард Сливница/ там ще намерите
голямо разнообразие от нови музикални инструменти!
www.acusticobg.com
тел:02/8914053 ; 0887/514046
http://obiavidnes.com/obiava/123473/akustichno-piano--marka---zimmermann

Печелете докато си почивате
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
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лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123472/pechelete-dokato-si-pochivate

Правете пари по интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123471/pravete-pari-po-internet

Допълнителни доходи, Надомна работа с интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123470/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123469/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
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За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123468/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123467/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Печелете докато си почивате
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123466/pechelete-dokato-si-pochivate

Правете пари по интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123465/pravete-pari-po-internet

Допълнителни доходи, Надомна работа с интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
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за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123464/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123463/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ЗА ВСЕКИ - БЕЗ УСЛОВИЯ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123462/dopylnitelni-dohodi-za-vseki---bez-usloviya-za-cyalata-strana-

РАБОТИТЕ СИ ОТ ВКЪЩИ ! НЯМАТЕ ШЕФ НА ГЛАВАТА ! ВИЕ СТЕ СИ ШЕФ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123461/rabotite-si-ot-vkyshti--nyamate-shef-na-glavata--vie-ste-si-shef-
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